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I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế 

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông 

sản đặc sản; kết nối người sản xuất, Hợp tác xã với các doanh nghiệp phân phối 

tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn tại Hà Nội. Chủ động ứng phó với diễn biến 

phức tạp của bão và mưa lũ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức 

kiểm tra các công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố. 

Tính đến hết ngày 14/9/2022 thu được 10,320 tỷ đồng, lũy kế đạt 390 tỷ 

đồng; đạt 108,1% dự toán tỉnh; 97,6% dự toán thành phố giao; 117,4% so với 

cùng kỳ 2021. Tháng 09 ước đạt số thu 25 tỷ đồng. Luỹ kế 09 tháng ước đạt 

404.944 tỷ đồng, bằng 112,2% so với dự toán tỉnh giao, bằng 101,2% dự toán 

thành phố phấn đấu, bằng 121,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong tháng, đã kiểm tra 09 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu và 

vệ sinh ATTP, trong đó có 09 vụ vi phạm, xử phạt VPHC 09 vụ với số tiền 

34.500.000 đồng; tịch thu, Trị giá hàng hóa tiêu hủy 13.470.000 đồng. Tổng số thu 

47.970.000 đồng. 

Ban hành Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 về việc giao bổ 

sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện CTMT quốc gia XDNTM trên địa 

bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn 

duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 3 xã. Đôn đốc xã 

Quảng Lạc tập trung rà soát các tiêu chí và triển khai các hạng mục đầu tư hoàn 

thiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

2. Quản lý đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản 

2.1. Quản lý đô thị 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; Kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 

11/7/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035 (giai đoạn 1, năm 2021 - 2025). Triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 81-NQ/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn. Tổ chức 02 

hội nghị công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng. 

Trong tháng đã cấp 40 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra 34 công trình 

xây dựng, trong đó: 22 công trình có giấy phép, 12 công trình miễn giấy phép xây 

dựng; xử lý 01 công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng; 01 công trình 

xây dựng tái phạm. Ban hành 02 Quyết định XPVPHC về hoạt động xây dựng với số 

tiền 82.500.000 đồng; 03 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục 
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hậu quả trong hoạt động xây dựng; 01 trường hợp đã nộp tiền theo quyết định 

XPVPHC do Chủ tịch UBND thành phố ban hành tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng 

Sơn với tổng số tiền là 17.500.000 đồng. 

Ban hành Kế hoạch số 287/KH-BATGT ngày 07/9/2022 về việc giải tỏa 

hành lang đường bộ, đường sắt. Chỉ đạo tăng cường công tác ra quân đợt cao điểm 

xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc 

khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2022-2023. Thực hiện tuyên truyền, vận 

động nhân dân tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện công tác khảo sát cắm mốc lộ giới 

trên tuyến đường ĐT.234 và đường ĐH.99, ĐH.99B. Tiếp tục triển khai thực hiện 

dự án Cải tạo, mở rộng lề đi bộ cầu trên đường Trần Phú đoạn trước cổng trường 

Tiểu học Hoàng Văn Thụ; công trình thoát nước đường Tây Sơn - Trần Đăng 

Ninh. Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến 

độ khắc phục sạt lở, hư hỏng cầu, đường bộ do ảnh hưởng của mưa bão để đảm bảo 

an toàn giao thông và nhu cầu đi lại của nhân dân. Hướng dẫn UBND các phường 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận tuyến đường, phố đạt tiêu chí văn minh đô thị 

năm 2022 theo 19/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh. Tổ chức làm 

việc với Điện lực tỉnh và thành phố về công tác cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa 

bàn. Tổ chức cắt tỉa nâng tán cây xanh trên các tuyến đường chính đảm bảo an toàn 

giao thông và mỹ quan đô thị. Chỉ đạo lập phương án trang trí hoa cảnh phục vụ lễ 

kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022). 

Tổng số  thu quản lý, vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn là 

64.234.000 đồng. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố với 

tổng số tiền 580.063.000 đồng.  

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Tính đến 15/9/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 141.673 triệu đồng 

tương ứng với 45.62% Kế hoạch vốn năm 2022. Dự kiến đến hết tháng 09/2022, 

lũy kế giải ngân đến ngày 30/09/2022 đạt 186.419 triệu đồng, tương ứng với 

59.77% kế hoạch vốn năm 2022. Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: 

Hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án; 

hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án; lập thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán 01 dự án; hoàn thành thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch 01 dự án; 

hoàn thành phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư 01 dự án. Công tác lựa chọn nhà 

thầu, khởi công xây dựng công trình: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 01 dự án; hoàn thành lựa chọn nhà thầu 01 công trình. Tiếp tục triển khai thi 

công đối với 14 công trình. Hoàn thành kiểm tra công tác nghiệm thu 05 công 

trình; hoàn thành thẩm tra quyết toán 06 công trình. 

3. Tài nguyên và Môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai; thực hiện thu hồi, giao 

đất, thông báo công khai sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt; Phối hợp với đơn vị tư vấn thực 

hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 8 phường xã trên địa bàn. 

Ban hành 03 Thông báo thu hồi đất đối với 03 hộ gia đình tại 01 dự án với 

diện tích thu hồi 922,3m2; 46 Quyết định thu hồi đất 46 hộ gia đình để thực hiện 

dự án 04 với diện tích 8.395,9m2; 06 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất dự án Điều 

chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn với diện tích 
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1.866,3m2; 10 Quyết định giao đất tái định cư cho 10 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng với bởi 03 dự án với diện tích giao 825,0m2; 63 Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 63 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện 09 dự 

án với giá trị bồi thường, hỗ trợ 14,36 tỷ đồng và 12 ô đất; 03 Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại trên địa bàn thành phố với số tiền xử 

phạt 12.000.000 đồng và buộc thu lợi tức bất hợp pháp là 36.103.500 đồng; 54 

Giấy chứng nhận/54hộ gia đình, cá nhân 54 thửa với diện tích 35.971,0 m2= 3,59 

ha. Ký cấp mới GCN được được 08 Giấy chứng nhận/08 hộ gia đình, cá nhân/08 

thửa với diện tích 2246,6 m2= 0,22 ha. 

 Đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng tăng cường công tác vệ sinh môi trường, 

thực hiện việc cắt cỏ bờ sông Kỳ Cùng chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9 và các ngày 

tổ chức "Lễ hội Trăng Rằm Xứ Lạng" năm 2022.  

Thực hiện đo đạc kiểm đếm 13 hộ với tổng diện tích là 29.393,9 m2 của 04 

dự án. Phối hợp với các cơ quan liên quan xác định vị trí 07 ngôi mộ đất thuộc 01 

hộ gia đình ảnh hưởng bởi dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh. Phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 63 hộ gia đình bị ảnh hưởng 07 dự án với 

tổng giá trị 14.359.592.251 đồng, 08 ô tái định cư/08 hộ gia đình. Niêm yết 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ 

Cùng (giai đoạn II, đợt 4), phường Đông Kinh (Đợt 3); cải tạo, mở rộng đường Bà 

Triệu; Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, Lạng Sơn. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 

cho 38 hộ gia đình bị ảnh hưởng 07 dự án tổng số tiền 8.906.930.813 đồng. Nộp 

nghĩa vụ tài chính tổng số tiền 413.324.500 đồng. Đã bàn giao tổng diện tích 

7.726,0 m2 của 36 hộ gia đình để thực hiện 10 dự án.  

4. Văn hoá - xã hội 

Tổ chức thành công Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và Lễ khánh thành 

ngôi trường Hy vọng Samsung. Tổ chức Sơ kết thực hiện mô hình lớp chất lượng 

cao và tự chủ một phần tài chính. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Cuốn lịch sử ngành 

GDĐT thành phố (1945-2020).  

 Thực hiện tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng tháng. Tổ chức 

kiểm tra về các điều kiện hoạt động kinh doanh, giá cả, vệ sinh môi trường, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố. Tổ chức phát động đợt cao 

điểm phát triển ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử. 

Chuẩn bị các nội dung cho Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng 

Sơn. Báo cáo phóng sự tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì tốt các 

nội dung hoạt động của Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

  Tiếp tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng Bảo trợ xã hội 

theo đúng quy định hiện hành; triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, điều tra, 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Tổ chức thành công Lễ hội Trăng rằm 

Xứ Lạng năm 2022 và các hoạt động vui tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em. Tổng 

giá trị hoạt động cứu trợ nhân đạo đạt: 63.077.000đ . 

Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; 

không để phát sinh những vấn đề nổi cộm về tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần ổn 

định an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. 
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Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tổng số khám bệnh chung 

là 2714 lượt; tổng số điều trị là 957 lượt. Tổ chức  tuyên truyền  lồng ghép về công 

tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được 31 buổi có 1096 người tham dự, phát 

thanh qua loa 21lần. Không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong tháng. 

Tính đến nay ngày 13/9/2022, kết quả thực hiện tiêm vắc xin như sau: Tỷ lệ 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân >18 tuổi có mặt trên địa bàn thành 

phố: Mũi 1: 73.780/70.637 = 104,45%, mũi 2: 74.427/70.637 = 105,37%, mũi 3: 

65.878/70.637= 93,26%, mũi 4: 29.067/31.452 = 92,42%; Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi: Mũi 1: 11.416/10.637 = 107,32%, mũi 2: 

10.625/10.637 = 99,89 %, mũi 3: 6.101/10.637 = 57,36%; Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.852/13.247 = 89,47%, mũi 2: 

7.533/13.247= 56,87%    

5. Quốc phòng - an ninh  

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Triển khai 

thực hiện kế hoạch diễn tập phòng thủ tại phường Chi Lăng và xã Quảng Lạc. 

Quản lý 596 người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn (giảm 154 TH). Phạm pháp 

hình sự xảy ra 04 vụ (giảm 02 vụ so với tháng trước), thiệt hại tài sản trị giá 

53.000.000đ; đã điều tra làm rõ khởi tố 04 vụ 04 bị can . Phát hiện 05 vụ xảy ra 

ngoài kỳ, làm bị thương 02 người, thiệt hại tài sản trị giá 24.400.000đ, đã điều tra 

làm rõ khởi tố 02 vụ 02 bị can, đang xác minh 03 vụ. Bắt 02 vụ 07 đối tượng tổ 

chức đánh bạc và đánh bạc hình thức mua bán số lô đề tư nhân và tú lơ khơ, khởi 

tố 01 vụ 02 bị can, xử phạt VPHC 01 vụ 05 đối tượng. Bắt 07 vụ 08 đối tượng 

mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 1,343 gam heroin; 7,698 gam 

Ketamine, 30,207 gam Methamphetamine, 15,58 gam MDMA (trong đó có 249 

viên nén); 41,526 gam cần sa; đã khởi tố 07 vụ 08 bị can. Lập hồ sơ đưa 12 người 

nghiện đi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. Kiểm tra 51 cơ sở kinh doanh 

có điều kiện về ANTT, phát hiện 04 cơ sở vi phạm, đã xử phạt VPHC với số tiền 

16.500.000đ. Kiểm tra PCCC 08 cơ sở, kiến nghị khắc phục 23 sơ hở thiếu sót. 

Xảy ra 02 vụ cháy, làm chết 01 người, bị thương 01 người.  Trong tháng xảy ra 01 

vụ tai nạn giao thông; hậu quả làm chết 01 người, bị thương 01 người, hỏng 01 xe 

mô tô, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 5.000.000đ. Tổ chức 179 ca với 1.229 lượt 

CBCS tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 425 trường hợp vi phạm Luật 

GTĐB (ô tô 96, mô tô 329). Xử phạt tại chỗ 98 trường hợp, 16.000.000đ; tạm giữ 

phương tiện 220 trường hợp; tạm giữ giấy tờ 107 trường hợp. Ra quyết định xử 

phạt VPHC 327 trường hợp với số tiền 723.955.000đ; tước giấy phép lái xe 45 

trường hợp; đăng ký phương tiện được 320 trường hợp (mô tô 174, xe máy điện 

119, xe gắn máy 27).  

6. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp 

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người 

lao động. Tăng cường công tác rà soát, quản lý biên chế theo quy định. Tiếp nhận 

04 giáo viên mầm non, 01 giáo viên thể dục, 01 giáo viên Toán - Lý, 01 giáo viên 

Văn. Thành lập Ban Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

Thực hiện thanh tra 05 cuộc/05 đơn vị theo kế hoạch. Kết thúc thanh tra trực 

tiếp 03 cuộc/03 đơn vị. Tổ chức tiếp công dân theo định kỳ được 27 lượt công dân (vào 

ngày 18/8/2022 và ngày 05/9/2022). Tiếp nhận 53 đơn (49 đề nghị; 04 khiếu nại) 
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thuộc thẩm quyền. Tổ chức Đối thoại giải quyết đơn 02 vụ (Đinh Văn Báo; Mông 

Văn Tăng); Tư vấn giải quyết đơn 01 vụ (xử lý phản ánh cơ sở giết mổ gia cầm 

gây ô nhiễm môi trường tại đường Lương Thế Vinh, phường Hoàng Văn Thụ).  

Ban hành Quyết định huỷ bỏ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: 01 vụ (Hà 

Văn Cựt). 

Giải quyết 33 hồ sơ xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc; chỉ 

đạo phòng Tư pháp chứng thực 182 trường hợp chữ ký bản dịch; 04 trường hợp 

chữ ký cá nhân; 227 trường hợp bản sao từ bản chính. Ban hành 15 Quyết định xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường, giao thông đường bộ, hoạt động 

xây dựng…01 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 03 Quyết 

định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND thành phố. 

II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Các cơ quan đã tích cực, chủ động tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo 

của UBND thành phố và ngành dọc cấp trên. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, 

chế độ, chính sách của người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả đảm 

bảo đến tận tay người được hưởng. Tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội 

của thành phố, kiểm tra, xử lý những vụ việc vi phạm hành chính trong hoạt động văn 

hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, trò chơi điện tử, Internet.  

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đã được thực hiện 

nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tích cực đẩy nhanh 

tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. 

Phối hợp tốt với Chủ đầu tư và UBND các phường, xã để triển khai thực 

hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án, giải quyết kịp thời những vướng mắc 

trong quá trình thực hiện giúp đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo quỹ đất sạch cho Chủ 

đầu tư thi công thực hiện dự án. Tiến độ công tác GPMB các dự án trọng điểm 

trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. 

2. Hạn chế, khuyết điểm 

Công tác giải quyết đơn thư chưa đảm bảo thời gian; Cung cấp thông tin cho 

tòa án nhân dân còn chậm hạn. Tranh chấp giữa các nguyên đơn và bị đơn liên 

quan đến nhiều thửa đất và quá trình quản lý, sử dụng có nhiều biến động việc tìm 

kiếm văn bản đôi khi khó khăn, công tác đo đạc kiểm tra hiện trạng mất nhiều thời 

gian dẫn đến chậm trễ. 

Công tác đo đạc, kiểm đếm đất đai, nhà cửa, cây cối, hoa màu của một số hộ 

gia đình gặp khó khăn do các hộ gia đình không cung cấp giấy tờ liên quan đến 

khu đất thu hồi, nhân khẩu, hộ khẩu…ảnh hưởng đến công tác thu thập tài liệu, lập 

phương án tính toán bồi thường, hỗ trợ. 

Công tác giao đất tái định cư còn chậm; quỹ đất bố trí tái định cư chưa đáp 

ứng được nhu cầu bố trí tái định cư các dự án. Một số dự án khi thực hiện GPMB 

chưa có đất tái định cư ngay cho dân nên nhiều hộ dân không yên tâm, chưa bàn 

giao mặt bằng cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ GPMB các dự án. Công tác chi trả 

tiền gặp nhiều khó khăn do các hộ gia đình thắc mắc về giá bồi thường thấp; chủ 

đầu tư không bố trí đủ kinh phí. 

3. Nguyên nhân những hạn chế, yếu kém 
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Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai chưa đồng bộ, chưa cập nhật kịp 

thời. Một số người dân chưa hợp tác kê khai, bổ sung hồ sơ kê khai cấp GCN lần 

đầu. Các cơ quan liên quan chưa phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết hồ sơ cho 

nhân dân. 

Số lượng đơn kiến nghị và khiếu nại nhiều, đã tập trung giải quyết đơn tuy 

nhiên chưa tham mưu đúng hạn. Do có một số vụ có tình tiết phức tạp, khó khăn 

trong việc khai thác tài liệu, đo đạc kiểm tra thực tế. 

Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng Luật trong vấn đề giá đất bồi 

thường cho người dân vẫn không đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Chủ đầu tư 

không bố trí đủ kinh phí để chi trả cho người dân. Một số dự án chưa có quỹ đất 

tái định cư để bố trí cho nhân dân kịp thời.  

Một số hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án cố tình chống đối không chấp hành 

quyết định thu hồi đất, không đồng ý cho đo đạc kiểm đếm, không bàn giao 

GPMB, việc bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất còn chậm do chưa có quỹ 

đất tái định cư để giao cho các hộ bị ảnh hưởng.  

III. THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo và Thông báo kết luận của tỉnh, thành 

ủy và UBND thành phố (Có biểu chi tiết kèm theo Báo cáo) 

- Các đơn vị còn có nội dung chưa tham mưu giải quyết: 09 nội dung 

+ Phòng Kinh tế: 02 nội dung 

+ Phòng Quản lý đô thị: 03 nội dung 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 nội dung 

+ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố: 02 nội dung 

(Có biểu chi tiết kèm theo Báo cáo) 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 10/2022 

1. Lĩnh vực kinh tế 

Thực hiện quản lý, khai thác tốt các công trình thuỷ lợi; Tăng cường công 

tác kiểm tra an toàn các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa bão, phòng chống lụt 

bão, tìm kiếm cứu nạn, khôi phục sản xuất sau mưa bão. 

 Tiếp tục triển khai quyết liệt các đề án chống thất thu ngân sách, tăng cường 

rà soát các nguồn lực có khả năng thu, đặc biệt là thuế XDCB không qua cấp 

phép, chuẩn bị nguồn lực để triển khai đề án chống thất thu vận tải. Tập trung chỉ 

đạo thực hiện tốt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Theo 

dõi, giám sát kiểm tra chặt chẽ tiến độ thu nợ, tiến độ thực hiện các biện pháp 

cưỡng chế thu hồi nợ thuế.  

Các phòng ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí của thành phố tiếp tục 

tăng cường công tác rà soát các tiêu chí phụ trách, hướng dẫn, đôn đốc các xã kịp 

thời đảm bảo theo kế hoạch. Đối với những tiêu chí đã đạt khẩn trương hoàn thiện 

hồ sơ thẩm định. UBND các xã tiếp tục công tác tuyên truyền đến toàn thể người 

dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện chương trình MTQG XDNTM, NTMNC, NTM 

kiểu mẫu tạo dự đồng thuận trong nhân dân hoàn tốt các nhiệm vụ đề ra. 

2. Lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản 

2.1. Lĩnh vực quản lý đô thị 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị Quyết số 81-NQ/TU ngày 

06/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tỉnh uỷ Lạng Sơn về điều chỉnh địa 

giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch số 127/KH-UBND 
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ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2035. Rà soát, đánh giá phân loại đô thị thành phố Lạng Sơn và xây dựng 

đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn 

Tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng, kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các khu vực được miễn giấy phép xây 

dựng, khu vực có dự án đã công bố quy hoạch. Tăng cường và nâng cao công tác 

quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu các công 

trình xây dựng theo phân cấp. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ bồi 

thường vật kiến trúc phục vụ công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND, ngày 12/9/2022 

của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý 

dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. Triển khai thực hiện dự án lắp 

đặt bổ sung camera giám sát tại các tuyến phố phục vụ mở rộng phố đi bộ Kỳ Lừa 

giai đoạn 2; dự án phân luồng giao thông nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - 

đường Bà Triệu, đường Hùng Vương - đường Nguyễn Chí Thanh. Chủ động xây 

dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông mùa mưa bão. 

Triển khai phương án trang trí hoa cảnh phuc vụ lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 

thành phố Lạng Sơn. Chủ trì khảo sát lập phương án trồng bổ sung, thay thế cây 

xanh gắn với công tác cại tạo, chỉnh trang vỉa hè trên tuyến đường Lý Thường Kiệt. 

Tiếp tục thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường công trình xây dựng được cấp 

phép tại bộ phận một cửa và các công trình xây dựng nhà nước, doanh nghiệp, 

công trình xây dựng thuộc khu vực miễn giấy phép xây dựng. 

2.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 

Công tác chuẩn bị đầu tư: thực hiện thẩm định dự án 01 dự án; thẩm định 

Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án; phê duyệt báo cáo cứu kinh tế kỹ thuật 01 

dự án; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 01 dự án; Phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 01 dự án. Hoàn thành lựa chọn nhà thầu 01 dự án; tổ chức 

khởi công 01 công trình. Tiếp tục triển khai thi công đối với 14 công trình. Hoàn 

thành kiểm tra công tác nghiệm thu 05 công trình; hoàn thành thẩm tra quyết toán 

06 công trình. 

3. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường, Giải phóng mặt bằng 

  Tập trung giải quyết cơ bản các dự án còn vướng mắc. Thực hiện công tác 

thu hồi đất; thẩm định phương án BT, HT và TĐC; giao đất tái định cư; tham mưu 

hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất các dự án trên địa bàn;  

  Thực hiện tốt công tác rà soát đất công. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan 

kiểm tra và tham mưu giải quyết, đề xuất phương án giải quyết các khu đất công trên 

địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Thực hiện bán đấu giá 

quyền sử dụng đất một số khu đất, tài sản trên đất theo thẩm quyền đối với các khu 

đất đủ điều kiện góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách thành phố. 

  Tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập 

hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 08 phường, xã trên địa bàn 

đảm bảo theo kế hoạch. 

Tiếp tục giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý đất đai; kịp thời xử lý các hành 
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vi vi phạm một cách kiên quyết, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Phấn 

đấu tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về đất đai hàng năm đạt 95% trở lên. 

Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý và vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn của Công ty TNHH Huy Hoàng đảm bảo chất lượng không để tồn 

đọng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện thanh toán, quyết toán xác định 

khối lượng rác thải để chi trả cho Công ty TNHH Huy Hoàng đảm bảo thời gian 

theo đúng quy định. Thực hiện đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng đảm bảo vệ 

sinh môi trường trong khu vực Phố đi bộ Kỳ Lừa. Tham mưu trình UBND tỉnh phê 

duyệt dự toán dịch vụ thu gom, vận  chuyển  rác  thải  sinh hoạt và xử lý chất thải 

rắn đô thị năm 2023. Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát hướng dẫn 

công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022.  

Tiếp tục rà soát hồ sơ, phương án, báo cáo khó khăn, vướng mắc đề xuất 

hướng giải quyết các dự án. Tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 

bằng các dự án trên địa bàn. 

4. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin COVID-19. Thực hiện tốt công tác 

phổ cập giáo dục. Tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục thi đua Chào mừng Kỷ niệm 20 

năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và Phát động 

thi đua Chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

 Tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn 

trong tháng tháng 10. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các hoạt động tại 

Kế hoạch số 95/KH-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2022 của UBND thành phố về 

tổ chức  các hoạt động  kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn 

(17/10/2002-17/10/2022), 72 năm ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn và đón 

nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 

 Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giải quyết và trình cấp có thẩm quyền 

giải quyết theo quy định Báo cáo đề xuất thực hiện công tác hỗ trợ di chuyển mộ 

liệt sỹ từ các Nghĩa trang liệt sĩ tại miền Trung về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.  

Thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nguồn 

vốn CTMTQG giảm nghèo năm 2022. Đánh giá xã, phường phù hợp trẻ em và tổ 

chức Diễn đàn Trẻ em thành phố năm 2022. Xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nguồn vốn các CTMTQG năm 2022 về công 

tác đào tạo nghề cho lao động; tổ chức mở các lớp đào tạo nghề năm 2022. 

 Tiếp tục triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cứu trợ đột xuất những 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên 

truyền đến người dân thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, về lợi ích, 

hiệu quả của tiêm vắc xin; đảm bảo duy trì tốt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên 

địa bàn. 

5. Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp 

Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, công 

chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ.  Thực hiện rà soát, báo 

cáo kết quả chi trả kinh phí hỗ trợ các đối tượng dôi dư theo Nghị quyết số 

01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. Triển khai kế hoạch mở lớp 

bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã với 171 người. 
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 Tiếp tục duy trì lịch trực tiếp công dân thường xuyên theo quy định, tiếp công 

dân định kỳ vào ngày 01 và 16 hàng tháng; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn 

thành phố; tổ chức triển khai thực hiện Kết luận thanh tra Chính phủ.   

Thực hiện tốt công tác tư pháp; ban hành các văn bản Kế hoạch quản lý nhà 

nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn năm 2022; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

6. Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; chuẩn bị 

các điều kiện, nội dung phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Chi Lăng 

và xã Quảng Lạc. Tập trung đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; đặc biệt là tội 

phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi vi phạm pháp luật 

liên quan đến “tín dụng đen”; triệt xóa các điểm bán lẻ trái phép chất ma túy; xử lý 

nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế và môi trường. Đảm bảo thực hiện 

đúng quy định trong công tác điều tra xử lý án; tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác 

tội phạm./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Các phòng ban, đơn vị, Đảng, đoàn thể TP; 

- ĐB HĐND thành phố khoá XXI; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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