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I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế 

Hoạt động thương mại và cung ứng hàng hóa diễn ra trên thị trường tiếp tục 

được duy trì ổn định, nguồn cung hàng hóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của 

nhân dân. Chỉ đạo phòng chuyên môn tham gia quảng bá, xúc tiến thương mại các 

hàng hóa, sản phẩm đặc sản thành phố Lạng Sơn tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt 

- Trung năm 2022. 

Thu ngân sách tính đến hết ngày 12/11/2022 thu được 15.075 tỷ đồng, lũy 

kế đạt 460.726 tỷ đồng; đạt 127,6% dự toán tỉnh; 115,2% dự toán thành phố giao; 

112,2% so với cùng kỳ 2021. Tháng 11 ước đạt số thu 32 tỷ đồng. Luỹ kế 11 

tháng ước đạt 477.650 tỷ đồng, bằng 132,3% so với dự toán tỉnh giao, bằng 

119,4% dự toán thành phố phấn đấu, bằng 116,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới của 3 xã. Ban hành Kế hoạch đánh giá, rà soát các tiêu chí của xã Quảng 

Lạc theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Rà soát đăng ký nhu cầu vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2023. 

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. 

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 81-NQ/TU ngày 06/7/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 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 (lĩnh vực Quản lý đô thị phụ trách); 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). Tổ chức 01 hội nghị công bố Quy hoạch đối với 01 đồ án điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch xây dựng. 

Trong tháng đã cấp 40 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra 42 công trình 

xây dựng, trong đó: 22 công trình có giấy phép, 20 công trình miễn giấy phép xây 

dựng; xử lý 01 công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch được duyệt. Ban 

hành 01 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt 

động xây dựng; trình Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 01 Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính về xây dựng với số tiền: 55.000.000 đồng. Tổng số thu 
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quản lý, vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn là 251.290.000 đồng. 

Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 

115.226.000 đồng.  

Ban hành quyết định 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. 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 tổ chức Hội chợ 

thương mại quốc tế Việt - Trung. Triển khai thực hiện đầu tư lắp đặt, thay thế đèn 

trang trí đảo giao thông nút giao đường Hùng Vương - đường Đinh Tiên Hoàng. 

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 35 cây xanh; theo dõi, phối hợp với Điện lực 

thành phố cắt tỉa cây xanh đảm bảo hành lang an toàn lưới điện tuyến đường Bà 

Triệu, Lê Lợi, Phai Vệ, Hoàng Đình Kinh. 

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Tính đến 14/11/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 230.112 triệu đồng 

tương ứng với 74,9% Kế hoạch vốn năm 2022. Ước thực hiện đến hết tháng 

11/2022, lũy kế giải ngân đến ngày 30/11/2022 đạt 256.105 triệu đồng, tương ứng 

với 83,33% kế hoạch vốn năm 2022. 

Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Hoàn thành công tác thẩm định 

Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án; Trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án; hoàn thành thẩm định, phê duyệt chủ 

trương đầu tư 01 dự án; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 01 dự án; Hoàn thành 

thẩm định, Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 01 

dự án; hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng để lập 01 dự 

án. Công tác lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng công trình: Hoàn thành lựa chọn 

nhà thầu 02 dự án. 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 03 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; Tiếp tục xử lý các khu đất công trên địa bàn; Chỉ đạo 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. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. 

Ban hành 47 Quyết định thu hồi đất để thực hiện 05 dự án tại 07 dự án với 

diện tích 13.998,9m2; 38 Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 38 hộ gia đình, cá 

nhân để thực hiện 02 dự án với diện tích 80.255,3m2; Quyết định cưỡng chế kiểm 

đếm bắt buộc đối với 34 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện 01 dự án với diện tích 

70.567m2 ; 01 Quyết định giao đất tái định cư cho 01 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng với bởi 01 dự án với diện tích giao 77m2; 01 Quyết định giao đất có thu tiền 

sử dụng đất cho 01 hộ gia đình với diện tích 135,3m2; 06 Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 57 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức để 

thực hiện 06 dự án với giá trị bồi thường, hỗ trợ 32,901 tỷ đồng và 03 ô đất. Chỉ 

đạo phòng chuyên môn thực hiện giám sát việc thu gom, xử lý và vận chuyển rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị.  

Thực hiện đo đạc kiểm đếm 63 hộ với tổng diện tích là 36.352,1 m2 của 07 



 

 

3 

dự án. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 86 hộ gia đình bị 

ảnh hưởng 08 dự án. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 53 hộ gia đình bị ảnh hưởng 

07 dự án với tổng số tiền 28.605.554.100 đồng. Đã bàn giao tổng diện tích 

77.301,3 m2 của 48 hộ gia đình để thực hiện 05 dự án. 

4. Văn hoá - xã hội 

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 40 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022).  Kiểm tra công nhận các 

phường, xã đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2022 và đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận 

thành phố.   

Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng. Tổ 

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

đăng ký năm 2023. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng” 

và tài khoản thanh toán điện tử trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động trưng bày triển 

lãm giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. 

 Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách an sinh xã 

hội và chính sách Người có công. Tổ chức đón nhận 11 hài cốt liệt sĩ từ tỉnh 

Quảng Trị về địa phương; 01 liệt sĩ di chuyển từ tỉnh Cao Bằng về địa phương 

theo nguyện vọng của gia đình. Tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách giảm 

nghèo, tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; Tổ 

chức Diễn đàn trẻ em cấp thành phố năm 2022 và đôn đốc thực hiện đánh giá xã 

phường phù hợp trẻ em; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách 

cho vay vốn đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố. 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.  

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. Quan tâm hoạt động từ thiện, nhân đạo, 

tổng giá trị hoạt động cứu trợ nhân đạo đạt: 43.274.000đ.  

Tiếp tục duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tổng số khám 

bệnh chung là 2093 lượt; tổng số điều trị là 1185 lượt. Tổ chức  tuyên truyền  lồng 

ghép về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được 07 buổi có 238 người 

dự, phát thanh qua loa 04 lần. Không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong tháng. 

Tính đến nay ngày 14/11/2022, 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: 73.797/70.637 = 104,47%, mũi 2: 74.508/70.637 = 105,48%, mũi 3: 

66.161/70.637= 93,66%, mũi 4: 31.783/31.452 = 101,05%; Tỷ lệ tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi: Mũi 1: 11.457/10.583 = 108,26%, mũi 2: 

10.806/10.583 = 102,11 %, mũi 3: 7.255/10.583 = 68,54%; Tỷ lệ tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.952/13.247 = 90,22%, mũi 

2: 8.761/13.247= 66,14%.   

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, phường Chi Lăng. Triển khai công tác tuyển 
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quân năm 2023; tổ chức tập huấn công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 

2023.  

Phạm pháp hình sự  xảy ra 05 vụ  (giảm 07 vụ so với tháng trước), làm bị 

thương 01 người, thiệt hại tài sản trị giá 481.970.000đ; đã điều tra làm rõ 02 vụ 02 

đối tượng, đang xác minh 03 vụ . Điều tra làm rõ 10 vụ 11 đối tượng xảy ra ngoài 

kỳ (trong đó phát hiện mới 05 vụ). Bắt 02 vụ 16 đối tượng có hành vi đánh bạc 

dưới hình thức xóc đĩa; thu 10.755.000đ và các tang vật có liên quan; đã khởi tố 01 

vụ án, khởi tố 09 bị can, lập hồ sơ xử lý VPHC 07 đối tượng. Kiểm tra phát hiện 

01 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm, lập hồ sơ xử lý. Bắt 02 vụ 02 đối tượng 

mua bán trái phép chất ma túy; thu 2,194 gam Heroin, 1.616,09 gam cần sa; đã 

khởi tố 02 vụ 02 bị can. Làm rõ, khởi tố 01 bị can về hành vi tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma túy. Kiểm tra 43 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện 

06 cơ sở vi phạm, xử phạt VPHC 05 cơ sở số tiền 12.000.000đ; Ban hành quyết 

định xử phạt VPHC 01 cơ sở số tiền 15.000.000đ, đình chỉ hoạt động 07 tháng 15 

ngày. Trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông (tăng 01 vụ so với tháng trước), 

hậu quả làm chết 01 người, hỏng 01 xe ô tô, 01 xe mô tô, thiệt hại tài sản trị giá 

khoảng 5.000.000đ. Tổ chức 268 ca tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 360 

trường hợp vi phạm Luật GTĐB (ô tô 98, mô tô 262). Xử phạt tại chỗ 146 trường 

hợp, 22.550.000đ; tạm giữ phương tiện 83 trường hợp; tạm giữ giấy tờ 131 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. Hoàn thành báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 69-

NQ/TU, ngày 15/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định tiếp 

nhận, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp về xếp lương đối với 05 viên chức Trung 

tâm phát triển quỹ đất thành phố. Thực hiện luân chuyển 01 công chức, tiếp nhận  

01 công chức. Tổ chức thành công Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải 

cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 với 115 cán bộ, công 

chức, viên chức tham dự và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2022 cho 115 cán bộ, công chức, viên chức. 

Tổ chức tiếp công dân theo định kỳ được 26 lượt công dân (vào ngày 

16/9/2022 và ngày 03/10/2022). Thụ lý khiếu nại 15 vụ việc, giải quyết khiếu nại 

10 vụ. Tổ chức họp tư vấn giải quyết đơn 04 vụ. Ban hành 01 Quyết định (Lương 

Thị Quỳnh) giải quyết khiếu nại; 02 Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại 

(Lành Thị Huệ; Nguyễn Đình Slin). 

Giải quyết 31 hồ sơ xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc; 02 

hồ sơ có yếu tố nước ngoài (02 hồ sơ kết hôn); chỉ đạo phòng Tư pháp chứng thực 

chữ ký người dịch 91 lượt/206 bản; 02 trường hợp chữ ký cá nhân; 205 lượt/ 507 

bản sao từ bản chính. Ban hành 10 Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất 

đai, giao thông đường bộ; 01 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả. 

II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

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

Thành ủy, UBND thành phố và ngành dọc cấp trên. Tổ chức triển khai kịp thời các 
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nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, tăng cường các hoạt động kiểm tra thực hiện 

nhiệm vụ. 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 

Công tác giải quyết đơn thư chưa đảm bảo thời gian; Một số vụ việc 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 đồng thuận chủ trươngb thu hồi 

đất. 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. 

Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 05 tuổi đến 17 

tuổi trên địa bàn còn chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Tiến độ giải ngân đối với một số dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới năm 

2022 còn chậm. Một số dự án chuẩn bị đầu tư chưa hoàn thành công tác chuẩn bị 

đầu tư, chưa có quyết định đầu tư nên chưa đủ điều kiện giải ngân, thanh toán.  

Việc xử lý trật tự xây dựng chủ yếu là xử phạt vi phạm hành chính, có lúc 

chưa thực sự kiên quyết thực hiện áp dụng các biện pháp ngăn chặn. 

3. Nguyên nhân những hạn chế, yếu kém 

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

nhiên 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: 04 nội dung 

+ Phòng Kinh tế: 02 nội dung 

+ Phòng Tài nguyên - Môi trường: 02 nội dung 

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

+ Phòng Kinh tế: 03 nội dung 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 12/2022 

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: Sản 

phẩm Hạt macca sấy nứt vỏ; Ổi Nà Trang, Vịt quay Hương Nga, Vịt quay Nguyên 

Sinh trên địa bàn thành phố. 
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 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.  

Ban hành kế hoạch tuyên truyền, tập huấn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc 

gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Xây dựng kế hoạch học tập 

kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh bạn. Tổ chức đánh giá các tiêu chí 

xã Quảng Lạc, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã Quảng Lạc đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

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; 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. Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch phân khu khu vực Nà 

Chuông- Bình Cằm, tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Quảng Lạc, 

thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

Tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý đảm bảo công tác trật tự đô thị trên địa bàn 

thành phố trước, trong và sau kỳ họp cuối năm HĐND thành phố. 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. 

Triển khai lắp đặt và phân luồng giao thông nút giao đường Nguyễn Chí 

Thanh - đường Bà Triệu, đường Hùng Vương - đường Nguyễn Chí Thanh. Triển 

khai kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh triển khai gắn 

mã QR Code biển tên đường, phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng 

tỉnh Lạng Sơn, thuộc địa bàn thành phố. Thay thế, sửa chữa kịp thời các thiết bị 

điện chiếu sáng hư hỏng, đèn trang trí đảm bảo chiếu sáng thường xuyên phục vụ 

các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Chỉ đạo khảo sát, lập phương án và dự toán thực 

hiện trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2023; trang trí hoa cảnh tại một số khu 

vực công cộng, vị trí trung tâm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 

năm 2023. 

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: Phối hợp với sở Xây dựng hoàn thành thẩm định, 

phê duyệt 01 dự án; thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án; 

lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công; đấu thầu tư vấn lập bản vẽ thi 

công 01 công trình; phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án; phê duyệt điều chỉnh kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 01 dự án; phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án. Công tác 
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lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng công trình: Lựa chọn nhà thầu 01 dự án; tổ 

chức đấu thầu thi công và ký hợp đồng xây dựng 01 dự án; khởi công xây dựng 01 

công trình. Công tác lập hồ sơ hoàn thành, Quyết toán công trình: kiểm tra công 

tác nghiệm thu 03 công trình; thẩm tra quyết toán 03 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;  

  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. 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; 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. 

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 

kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.  

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 thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đào tạo theo chương trình, 

kế hoạch. Thực hiện tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng tháng 

12/2022. Triển khai thực hiện dự án 6 chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào  dân tộc thiểu số và miền núi. Hoàn thành kế hoạch 

khảo sát, xây dựng du lịch thông minh trên nền tảng số đối với Khu di tích danh 

thắng Nhị - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh 

hoàn thành hồ sơ trình xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với đền Cô bé thượng ngàn 

phường Chi Lăng và đình Pác Mòong, xã Quảng Lạc. Ban hành kế hoạch tổ chức 

các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Quý Mão 2023 và tổ chức các hoạt động 

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội truyền thống trên địa bàn. 

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách với người có 

công, công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tổ chức các Hội nghị tập huấn, tuyên 

truyền phổ biến pháp luật liên quan đến chế độ chính sách ưu đãi đối với Người 

có công; Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với Người cao tuổi . Hội 

nghị tập huấn công tác tệ nạn xã hội; Tiếp tục 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 các cơ sở còn lại theo kế hoạch. Xây dựng Kế 

hoạch thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn và dâng hương 

nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 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.  

 Tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia 

phòng chống HIV/AIDS năm 2022. Tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc thực hiện 
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công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân trên địa bàn. Chuẩn bị 

các điều kiện tổ chức khám tuyển nghĩa vụ sức khỏe quân sự. 

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.   

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; triển 

khai thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2023. Tiếp tục đợt cao điểm tấn công trấn 

áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 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. 

7. Một số nhiệm vụ khác 

- Chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục 

vụ kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2022) HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chỉ đạo khẩn trương tập trung tăng tốc triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ năm 2022; tổng kết, đánh giá các lĩnh vực công tác năm 2022; xây dựng 

Chương trình công tác năm 2023; chuẩn bị thực hiện đánh giá xếp loại CCHC, 

THNV hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, phường xã./. 

 

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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