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I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế 

Các hoạt động thương mại diễn ra sôi động, ổn định. Chỉ đạo tổ chức rà soát, 

xác minh của các hộ kinh doanh tại chợ bờ sông di chuyển sang kinh doanh tại 

chợ Giếng Vuông; tham gia quảng bá, xúc tiến thương mại các hàng hóa, sản 

phẩm đặc sản thành phố Lạng Sơn nhân ngày hội Hồng tại huyện Cao Lộc và 10 

năm thành lập thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  

Thu ngân sách tính đến hết ngày 13/10/2022 thu được 9.926 tỷ đồng, lũy kế 

đạt 417.994 tỷ đồng; đạt 115,8% dự toán tỉnh; 104,5% dự toán thành phố giao; 

112,5% so với cùng kỳ 2021. Tháng 10 ước đạt số thu 30 tỷ đồng. Luỹ kế 10 

tháng ước đạt 438,068 tỷ đồng, bằng 121,3% so với dự toán tỉnh giao, bằng 

109,5% dự toán thành phố phấn đấu, bằng 117,9% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong tháng, đã kiểm tra 21 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu và 

vệ sinh ATTP, trong đó có 12 vụ vi phạm, xử phạt VPHC 12 vụ với số tiền 

42.750.000 đồng; tịch thu, Trị giá hàng hóa tiêu hủy 35.650.000 đồng. Tổng số thu 

78.400.000 đồng. 

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. Ban hành 

quyết định phê duyệt phương án xây dựng 02 thôn kiểu mẫu năm 2022 và 04 Khu 

DCKM cụm 2, 3 thôn Hoàng Thượng; cụm 2,5,6 thôn Hoàng Thanh - xã Hoàng 

Đồng; khu 2 thôn Khòn Phổ - xã Mai Pha.  

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. Trình Sở Xây dựng 

thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi 

Lăng, tỷ lệ 1/500. Tổ chức 02 hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng 

dân cư đối với 02 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng. 
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Trong tháng đã cấp 34 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra 45 công trình 

xây dựng, trong đó: 26 công trình có giấy phép, 19 công trình miễn giấy phép xây 

dựng; xử lý 01 công trình lấn, chiếm không gian. Ban hành 01 Quyết định cưỡng chế 

buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng; 02 trường hợp 

đã chấp hành 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 82.500.000 đồng. Trình 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 01 Quyết định buộc thực hiện biện pháp 

khắc phục hậu quả 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông đợt cao điểm, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị 

thi công thực hiện tốt công tác vệ sinh, hoàn trả mặt bằng đường, vỉa hè phục vụ đại 

hội thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố và 

72 năm ngày giải phóng Lạng Sơn. Phối hợp với Ban QLXD và bảo trì hạ tầng 

giao thông tỉnh thực hiện cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước các 

tuyến đường khu tái định cư Phai Luông và đường Đèo Giang. Thành lập đoàn 

kiểm tra, đánh giá tuyến đường, phố đạt tiêu chí văn minh đô thị trên địa bàn năm 

2022 và công nhận các tuyến phố đạt tiêu chí văn minh đô thị trong năm 2022 với 

10 tuyến phố; thực hiện công nhận lại 32 tuyến phố đạt tiêu chí văn minh đô thị 

theo quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Phối hợp với Điện lực 

thành phố thực hiện chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông đảm bảo an toàn, mỹ 

quan đô thị trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Lê Lợi. Tổ chức cắt tỉa 

nâng tán cây xanh trên các tuyến đường chính đảm bảo an toàn giao thông và mỹ 

quan đô thị với số lượng 257 cây xanh. Hoàn thiện phương án tháo dỡ phần công 

trình lấn chiếm khoảng không của hộ gia đình ông Nguyễn Duy Hưng trên khu đất 

trụ sở Cục Thuế tỉnh (cũ) tại khối 2, phường Vĩnh Trại. 

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

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

tổng số tiền 450.493.000 đồng.  

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Tính đến 15/10/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 189.011 triệu đồng 

tương ứng với 61,5% Kế hoạch vốn năm 2022. Dự kiến đến hết tháng 10/2022, 

lũy kế giải ngân đến ngày 31/10/2022 đạt 245.387 triệu đồng, tương ứng với 

79,85% kế hoạch vốn năm 2022. Hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án; thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư và ký hợp đồng 

tư vấn thiết kế; lập báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án; thẩm định báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng 01 công trình; xem xét chủ trương đầu tư 01 dự án; 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 01 dự án; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán 01 dự án; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án 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; Ký hợp đồng xây lắp và tổ chức khởi công công trình 01 

công trình. Tiếp tục triển khai thi công đối với 14 công trình. Công tác lập hồ sơ 

hoàn thành, Quyết toán công trình: Hoàn thành kiểm tra công tác nghiệm thu 03 

công trình; hoàn thành thẩm tra quyết toán 02 công trình. 

3. Tài nguyên và Môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng 
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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 thành phố Lạng Sơn; Tiếp tục 

tham mưu xử lý các khu đất công trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Phối hợp rà 

soát, tổng hợp việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự 

án để phục vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn. Tham 

mưu xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất đối với 02 dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - 

Nguyễn Đình Chiểu) và Xây dựng Nhà văn hóa khối Hoàng Hoa Thám, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đang chờ kết quả phê duyệt theo quy định. 

Báo cáo đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất thành phố Lạng Sơn 

giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Ban hành 124 Thông báo thu hồi đất đối với 124 hộ gia đình tại 07 dự án 

với diện tích thu hồi 85.186,86m2; 07 Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định 

thu hồi đất và Quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế đối với 07 hộ gia 

đình, cá nhân để thực hiện dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình 

Chiểu, thành phố Lạng Sơn với tổng diện tích thu hồi 2.497,0m2; 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 839,3m2; 08 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối 

với 107  hộ gia đình, cá nhân và để thực hiện 07 dự án với giá trị bồi thường, hỗ 

trợ 45,069 tỷ đồng và 03 ô đất. Chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường nhân dịp Kỷ niệm 

20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022) và 72 năm 

Ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2022).  

Thực hiện đo đạc kiểm đếm 40 hộ với tổng diện tích là 169.307,0 m2 của 04 

dự án. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 114 hộ gia đình bị 

ảnh hưởng 08 dự án với tổng giá trị 46.761.055.220 đồng, 05 ô tái định cư/05 hộ 

gia đình. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 69 hộ gia đình bị ảnh hưởng 07 dự án 

với tổng số tiền 13.096.040.822 đồng. Đã bàn giao tổng diện tích 5.485,0 m2 của 

49 hộ gia đình để thực hiện 05 dự án.  

4. Văn hoá - xã hội 

Chỉ đạo công tác GD-ĐT theo đúng chương trình, kế hoạch. Tổ chức Tuần 

lễ học tập suốt đời năm 2022. Hướng dẫn tổ chức KFHI hoàn chỉnh các nội dung, 

chương trình giảng dạy. Tổ chức Lễ gắn biển công trình trường MN 19/5 chào 

mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn. 

 Thực hiện tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng tháng 10/2022. 

Tổ chức thành công chuỗi các sự kiện cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố 

Lạng Sơn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 

 Thực hiện các chế độ, chính sách xã hội đảm bảo theo quy định. Kiện toàn 

BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; ban hành Kế hoạch rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và xác định xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền chính sách giảm 

nghèo, tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Chỉ 

đạo tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022 và thực hiện đánh giá xã phường phù hợp 
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trẻ em; Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới và VSTBCPN năm 2022 với 

hơn 200 đại biểu tham dự. Triển khai nguồn vốn CTMTQG năm 2022. Quan tâm 

các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tổng giá trị hoạt động cứu trợ nhân đạo đạt 

65.501.000đ. 

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. Tiếp tục duy trì tốt công tác chăm sóc 

sức khỏe nhân dân. Tổng số khám bệnh chung là 3247 lượt; tổng số điều trị là 1037 

lượt. Tổ chức  tuyên truyền  lồng ghép về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm được 35 buổi có 1392 người tham dự, phát thanh qua loa 35 lần. Không có 

vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong tháng. 

Tính đến ngày 17/10/2022, 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: 73.791/70.637 = 104,47%, mũi 2: 74.470/70.637 = 105,43%, mũi 3: 

66.034/70.637= 93,48%, mũi 4: 29.618/31.452 = 94,17%; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi: Mũi 1: 11.448/10.583 = 108,17%, mũi 2: 

10.769/10.583 = 101,76 %, mũi 3: 6.764/10.583 = 63,91%; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.944/13.247 = 90,16%, mũi 2: 

8.651/13.247= 65,31%.    

5. Quốc phòng - an ninh  

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Hoàn thành 

diễn tập phòng thủ tại xã Quảng Lạc. Quản lý 596 người nước ngoài nhập cảnh 

vào địa bàn (tăng 45 TH). Phạm pháp hình sự xảy ra 12 vụ (tăng 08 vụ so với 

tháng trước), làm bị thương 02 người, thiệt hại tài sản trị giá 91.960.000đ; đã điều 

tra làm rõ 09 vụ 09 đối tượng, đang xác minh 03 vụ. Điều tra làm rõ 05 vụ 08 đối 

tượng xảy ra ngoài kỳ (trong đó phát hiện mới 02 vụ). Ban hành Quyết định xử 

phạt VPHC 02 TH về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 

4.000.000đ. Kiểm tra phát hiện 06 TH vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, 

tổng trị giá khoảng 77.350.000đ; 04 TH vi phạm các quy định về bảo vệ môi 

trường, đang lập hồ sơ xư lý VPHC 09 TH, củng cố hồ sơ xử lý 01 TH; Ban hành 

quyết định xử phạt VPHC 08 đối tượng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu 

với số tiền 28.000.000đ.  Kiểm tra, phối hợp PC07 kiểm tra an toàn về PCCC đối 

với 23 cơ sở, phát hiện 12 cơ sở vi phạm, đã ra quyết định xử phạt VPHC 06 cơ sở 

với số tiền 16.000.000đ, PC07 xử lý 06 cơ sở; đề nghị khắc phục 32 sơ hở thiếu 

sót. Trong tháng không xảy ra tai nạn giao thông, tổ chức 194 ca với 1.086 lượt 

CBCS tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 387 trường hợp vi phạm Luật 

GTĐB (ô tô 117, mô tô 270). Xử phạt tại chỗ 130 trường hợp với số tiền 

20.000.000đ; tạm giữ phương tiện 134 trường hợp; tạm giữ giấy tờ 123 trường 

hợp. Ban hành quyết định xử phạt VPHC 419 trường hợp với số tiền 

926.815.000đ; tước giấy phép lái xe 79 trường hợp. 

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. Ban hành 

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2025 của UBND 

thành phố Lạng Sơn. Hoàn thành quy trình tuyển dụng 05 viên chức tại Trung tâm 
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phát triển quỹ đất. Ban hành quyết định nâng bậc lương thường xuyên 01, phụ cấp 

thâm niên đối với 01 công chức; thực hiện nâng bậc lương thường xuyên 05 

trường hợp cán bộ, công chức cấp xã. 

Thực hiện thanh tra 01 cuộc/01 đơn vị theo kế hoạch. Kết thúc thanh tra trực 

tiếp 01 cuộc/01 đơn vị. Tổ chức tiếp công dân theo định kỳ được 32 lượt công dân (vào 

ngày 16/9/2022 và ngày 03/10/2022). Tiếp nhận 11 đơn (08 đề nghị; 03 khiếu nại) 

thuộc thẩm quyền. Hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý đất đai, quản 

lý trật tự xây dựng để xảy ra sai phạm tạithôn Co Măn, xã Mai Pha; khu đất Ba Sơn và 

khu đất thôn Nà Pàn xã Hoàng Đồng 

Giải quyết 21 hồ sơ xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc; 03 

hồ sơ có yếu tố nước ngoài (02 hồ sơ khai sinh, 01 hồ sơ kết hôn); chỉ đạo phòng 

Tư pháp chứng thực 80 trường hợp chữ ký người dịch; 20 trường hợp chữ ký cá 

nhân; 174 lượt/ 444 bản sao từ bản chính. Ban hành 11 Quyết định xử phạt VPHC 

trong lĩnh vực đất đai, giao thông đường bộ…01 quyết định buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục hậu quả; 04 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả; 01 quyết định tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND thành phố. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Các đơn vị chủ động giải quyết những vướng mắc để tập chung triển khai 

thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án,  tạo quỹ đất sạch bàn giao 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. 

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ 

chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn và đón nhận Huân chương 

lao động hạng Ba. 

 Công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị được chỉ đạo 

thực hiện tốt. 

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.  

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.  

3. Nguyên nhân những hạn chế, yếu kém 

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. 
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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. 

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. 

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: 02 nội dung 

+ Phòng Kinh tế: 01 nội dung 

+ Phòng Quản lý đô thị: 01 nội dung 

- Các đơn vị còn có nội dung tham mưu giải quyết chậm: 03 nội dung 

+ Phòng Kinh tế: 03 nội dung 

(Có biểu chi tiết kèm theo Báo cáo) 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 11/2022 

1. Lĩnh vực kinh tế 

Sắp xếp và bố trí Kiot đối với các hộ kinh doanh tại chợ Bờ Sông di chuyển 

sang chợ Giếng vuông. Tổ chức đánh giá và phân hạng 04 sản phẩm OCOP. Xây 

dựng kế hoạch và tham gia hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung. 

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. 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 
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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 

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 

Chỉ đạo lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý đảm bảo công tác ATGT, TTĐT 

phục vụ kỷ niệm 113 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ trong và ngoài giờ 

hành chính và buổi tối. Tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng trên 

địa bàn, 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. 

Chỉ đạo hoàn thành việc lắp đặt bổ sung camera giám sát tại các tuyến phố 

phục vụ mở rộng phố đi bộ Kỳ Lừa giai đoạn 2. Triển khai thực hiện lắp đặt và 

phân luồng giao thông nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - đường Bà Triệu, 

đường Hùng Vương - đường Nguyễn Chí Thanh. Tiếp tục rà soát bổ sung, thay 

thế, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường, thực hiện giải tỏa 

các vật che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông. Thực hiện lắp đặt cải tạo, 

nâng cấp đèn chiếu sáng, đèn trang trí khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn 

Thụ; đèn trang trí trụ đảo giao thông đường Hùng Vương. 

Thực hiện cắt tỉa, chặt hạ cành, cây khô chết đảm bảo an toàn giao thông trên 

các tuyến đường. Triển khai phương án trồng bổ sung một số cây xanh trên các 

tuyến đường sau khi chỉnh trang, mở rộng và nâng cấp. Triển khai trồng bổ sung, 

thay thế cây xanh trên vỉa hè 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: thẩm định 01 dự án; thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi 01 dự án; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 01 công 

trình; phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án;  phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

01 dự án. Phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở 01 dự án; Phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa 

chọn nhà Thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư 01 dự án. Công tác lựa chọn nhà thầu, khởi 

công xây dựng công trình: Hoàn thành lựa chọn nhà thầu 01 dự án. Công tác lập hồ 

sơ hoàn thành, Quyết toán công trình:  Hoàn thành kiểm tra công tác nghiệm thu 

03 công trình; Lắp đặt, chỉnh trang Hệ thông chiếu sáng đường Lý Thường Kiệt. 

Hoàn thành thẩm tra quyết toán 02 công trình. Tiếp tục triển khai thi công đối với 

15 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 
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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 

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 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 

Kiểm tra công nhận các phường, xã đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2022 và đề 

nghị Tỉnh kiểm tra công nhận thành phố. Tổ chức các hoạt động Chào mừng Kỷ 

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022). 

Thực hiện tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng tháng 11. Tổ 

chức đánh giá kết quả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022 

và đăng ký năm 2023. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển ứng dụng “Công 

dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn. Tổ chức kiểm tra, xử lý tháo dỡ các bảng, biển quảng cáo không đúng quy 

định trên địa bàn thành phố.  

 Tổ chức đón nhận 11 hài cốt liệt sĩ từ tỉnh Quảng Trị về địa phương theo 

nguyện vọng của gia đình; 01 liệt sĩ di chuyển từ tỉnh Cao Bằng về địa phương 

theo nguyện vọng của gia đình. Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố tổ 

chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại 

dâm đối với 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. 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  

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.  

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; quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử 

lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. 



 

 

9 

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. 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 (b/c); 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

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

- ĐB HĐND thành phố khoá XX; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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