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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 phong phú đảm bảo đáp ứng nhu cầu 

mua sắm của nhân dân dịp tết Quý Mão 2023. Tham gia quảng bá, xúc tiến thương 

mại các hàng hóa, sản phẩm đặc sản thành phố Lạng Sơn tại huyện Tiên Yên tỉnh 

Quảng Ninh.Tổ chức 03 cuộc đối thoại với các hộ kinh doanh tại chợ bờ sông về 

thông báo thu hồi đất chợ Bờ Sông, phương án sắp xếp ngành hàng kinh doanh tại 

chợ Giếng Vuông và các chợ trên địa bàn thành phố. Thực hiện kiểm tra, khảo sát 

địa điểm phục vụ cho Tết trồng cây năm 2023. 

Tính đến hết ngày 15/11/2022 thu được 12.397 tỷ đồng, lũy kế đạt 490.560 

tỷ đồng; đạt 135,9% dự toán tỉnh; 122,6% dự toán thành phố giao; 105,1% so với 

cùng kỳ 2021. Tháng 12 ước đạt số thu 34 tỷ đồng. Luỹ kế 12 tháng ước đạt 

512.164 tỷ đồng, bằng 115,5% so với dự toán tỉnh giao, bằng 115,5% dự toán 

thành phố phấn đấu, bằng 63% 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; Tổng hợp khen thưởng nông thôn mới của các xã. 

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 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng 

thành phố Lạng Sơn; 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). Tổ chức 03 hội nghị tổ chức lấy 

ý kiến cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân về nội dung nhiệm vụ, đồ án điều 

chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn. 

Trong tháng đã cấp 17 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra 19 công trình 

xây dựng, trong đó: 10 công trình có giấy phép, 09 công trình miễn giấy phép xây 
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dựng. Ban hành 01 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu 

quả; trình Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 02 Thông báo về việc thực 

hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Tổ 

chức thu tiền thuê nhà ở xã hội và khu chung cư Khòn Lải với tổng số 

137.114.000 đồng.1 Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố với 

tổng số tiền 230.792.000 đồng2. 

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 phục vụ Tết Dương lịch và 

Tết Nguyên đán Quý Mão; thăm hỏi gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn 

giao thông nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong” do tai nạn giao 

thông năm 2022 với 01 gia đình. Hoàn thành cắm biển đối với các tuyến đường, 

phố được đặt tên; tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022. 

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

toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Thông qua phương án trang trí đường hoa Xuân 

Xứ Lạng 2023; trang trí hoa cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội 

Xuân năm 2023 

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Tính đến 14/12/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 266.181 triệu đồng 

tương ứng với 85,53% % kế hoạch vốn năm 2022. Ước thực hiện đến hết tháng 

12/2022, lũy kế giải ngân đến ngày 31/12/2022 đạt 279.177 triệu đồng, tương ứng 

với 90% kế hoạch vốn năm 2022.  

Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Phối hợp sở Xây dựng hoàn 

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

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

lựa chọn nhà thầu 01 công trình; phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án; phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 01 dự án; phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật 

ĐTXD  01 dự án. Công tác lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng công trình: Hoàn 

thành lựa chọn nhà thầu 03 dự án. Tiếp tục triển khai thi công đối với 14 công trình. 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 03 công trình; 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 sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt; chỉ đạo cơ quan chuyên môn 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; xử lý các khu đất công trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Ban hành 

32 Quyết định thu hồi đất để thực hiện 05 dự án với diện tích 14.079,6m2; 05 

Quyết định giao đất tái định cư cho 05 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng với bởi 

04 dự án với diện tích giao 421,6m2; Cho phép chuyển mục đích 09 trường hợp 

với diện tích 2.440m2  = 0,244ha; 07 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, 

                                           
1 Tiền thuê nhà 26 lượt với số tiền 126.120.000 đồng; giá vận hành nhà ở xã hội 41 lượt với số tiền 7.494.000 đồng; 

giá dịch vụ trông giữ xe nhà ở xã hội 34 lượt 3.500.000 đồng. 
2 Thu tại bộ phận một cửa 17 công trình xây dựng: 14.320.000 đồng; Thu 18 công trình xây dựng miễn phép: 

16.160.000 đồng; Thu Công ty CP Chợ Lạng Sơn: 26.660.000 đồng; Thu tại các đơn vị nhận ủy nhiệm thu trên địa 

bàn thành phố: 173.652.000 đồng. 
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hỗ trợ đối với 45 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện 06 dự án với giá trị bồi thường, 

hỗ trợ 37,145 tỷ đồng và 04 ô đất. Chỉ đạo 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 đo đạc kiểm đếm 42 hộ với tổng diện tích là 74.530,7 m2 của 04 

dự án. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 70 hộ gia đình bị 

ảnh hưởng 08 dự án. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 88 hộ gia đình bị ảnh hưởng 

08 dự án với tổng số tiền 34.935.798.051 đồng. Đã bàn giao tổng diện tích 

30.745,0 m2 của 48 hộ gia đình để thực hiện 07 dự án. 

3. Về Văn hóa - Xã hội 

 Triển khai các nhiệm vụ giáo dục đào tạo theo kế hoạch, kiểm tra cuối học 

kì I, giám sát công tác tổ chức thi, chấm thi học kì I các trường THCS. Thực hiện 

thông tin, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng.Xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động mừng đảng mừng xuân 2023; Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

văn hóa và lễ hội truyền thống xuân Quý Mão 2023.  

Tổ chức thành công 02 hội nghị tuyên truyền 01 hội nghị tập huấn, công tác 

người có công năm 2022; hội nghị tuyên truyền bộ luật lao động, luật ATVSLĐ, 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn TP năm 

2022. Xây dựng dự thảo Kế hoạch Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc 

Tết, dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 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 nay ngày 17/12/2022, 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. Triển khai 

công tác tuyển quân năm 2023; tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 

2023. Phạm pháp hình sự  xảy ra 08 vụ  (tăng vụ so với tháng trước), làm bị 

thương 03 người, thiệt hại tài sản trị giá 60.000.000đ; đã điều tra làm rõ 04 vụ 03 

đối tượng, đang xác minh 04 vụ . Bắt 04 vụ 17 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới 

hình thức tú lơ khơ, lô đề tư nhân và cá độ bóng đá; thu 660.000đ và các tang vật 

có liên quan; đã khởi tố 02 vụ án, khởi tố 07 bị can, lập hồ sơ xử lý VPHC 10 đối 
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tượng. Bắt 06 vụ 07 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; thu 23,03 gam 

Heroin, 1.616,09 gam cần sa; đã khởi tố 06 vụ 07 bị can. Kiểm tra 01 cơ sở kinh 

doanh 100 bộ đồ chơi không có nguồn gốc xuất xứ, trị giá 8.000.000đ. Trong 

tháng xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông (tăng 01 vụ so với tháng trước), hậu quả làm 

chết 01 người, hỏng 01 xe ô tô, 03 xe mô tô, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 

3.000.000đ. Tổ chức 267 ca tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 287 trường 

hợp vi phạm Luật GTĐB (ô tô 71, mô tô 216). Xử phạt tại chỗ 106 trường hợp, 

16.150.000đ; tạm giữ phương tiện 79 trường hợp; tạm giữ giấy tờ 102 trường hợp, 

xử phạt VPHC 318 trường với số tiền 340.647.000đ. 

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. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn. 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. Kiểm tra công tác CCHC, 

văn thư lưu trữ, thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường, xã năm 2022. Hướng dẫn khen thưởng trong phong trào thi đua “Vì 

người nghèo –Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 –2025, “Lạng Sơn cùng 

cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và tổng kết 

công tác thi đua, khen thưởng công tác năm 2022 

Tổ chức tiếp công dân theo định kỳ được 32 lượt công dân (ngày 

16/11/2022 và ngày 01/12/2022). Thụ lý khiếu nại khiếu nại 06 vụ việc, giải quyết 

khiếu nại 09 vụ. Tổ chức họp tư vấn giải quyết đơn 01vụ (Viên Thanh Quản); Tổ 

chức đối thoại giải quyết đơn 08 vụ. Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại 06 

vụ. Ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại 02 vụ. Ban hành Công văn 

kiến nghị thu hồi, huỷ bỏ Quyết định giao nhiệm vụ xác minh và Thông báo thụ lý 

khiếu nại đối với 05 vụ việc. 

Ban hành thông báo và thụ lý giải quyết 25 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 46 lượt/65 bản; 01 trường hợp 

chữ ký cá nhân; 115 lượt/ 363 bản sao từ bản chính; Ban hành 05 Quyết định xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai, phòng chống tệ nạn xã hội; 01 quyết định buộc 

thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 01 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện 

biện pháp khắc phục hậu quả. 

II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Các nhiệm vụ công tác tháng 12/2022 đã được các đơn vị chủ động tham 

mưu hoàn thành theo kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện tốt, 

tạo không khí sôi động, nhân dân phấn khởi. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội 

được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 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.  

2. Hạn chế 
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Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh bán hàng ở một 

số tuyến đường vẫn còn xảy ra, mặc dù đã được nhắc nhở và xử lý tạm giữ tang 

vật vi phạm. UBND các phường, xã chưa kiên quyết tổ chức ngăn chặn các công 

trình xây dựng vi phạm. Một bộ phận người dân, hộ kinh doanh còn chưa chấp 

hành việc nộp giá dịch vụ vệ sinh môi trường. 

Công tác giải quyết đơn thư một sô vụ chưa đảm bảo thời gian; cung cấp 

thông tin cho tòa án nhân dân còn chậm hạn.  

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 Quản lý đô thị: 02 nội dung. 

- Các đơn vị đã tham mưu nhưng quá hạn: 09 nội dung 

+ Phòng Kinh tế: 03 nội dung 

+ Phòng Quản lý đô thị: 02 nội dung. 

+ Phòng Tài nguyên - Môi trường: 04 nội dung 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 01/2023 

1. Lĩnh vực kinh tế 

 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.  

Tiến hành khảo sát các địa điểm và chuẩn bị công tác phát dọn thực bì cho tết 

trồng cây năm 2023.Triển khai thực hiện các nội dung về Chương trình MTQG XD 

NTM nâng cao xã Quảng Lạc. 

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 

ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2035.  

Ban hành và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. 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 
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vụ công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Triển khai 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. 

2.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 

Công tác chuẩn bị đầu tư: Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án; Tổ 

chức lựa chọn nhà thầu thi công 01 công trình; thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật 01 dự án; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 01 dự án. Công tác 

lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng công trình: Ký Hợp đồng xây dưng 03 dự 

án. Tiếp tục triển khai thi công đối với 15 công trình. Công tác lập hồ sơ hoàn 

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

thành 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; chỉ đạo rà 

soát, hoàn thiện 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 trên địa bàn.  

   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. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc Công ty TNHH Huy 

Hoàng tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong dịp Tết dương lịch 2023. 

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 

Chỉ đạo  Các trường tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, họp phụ huynh học sinh; 

Hoàn thành các loại báo cáo, thống kê Học kỳ I; Kiểm tra công tác trước và sau Tết 

Nguyên Đán. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày 

lễ, ngày kỷ niệm trong tháng. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng 

đảng mừng xuân 2023. Trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan nhân dịp các 

ngày Lễ, Sự kiện diễn ra trong tháng. 

Thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội 

kịp thời, đầy đủ. Tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, từ 

thiện, nhân đạo, Dân số - KHHGĐ. Tổ chức Đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022. Thực hiện các 

hoạt động, chương trình an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  

Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn. 

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. Tổng hợp hồ 
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sơ thực hiện đánh giá cuối năm: Xây dựng chính quyền; đánh giá, phân loại cán 

bộ, công chức viên chức; Thực hiện nhiệm vụ; Cải cách hành chính .  

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023. Tổng hợp số liệu, báo cáo công tác 

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng và công tác nội chính năm 2022.  

Ban hành các kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2023. Thực hiện 

tốt nguyên tắc “một cửa” trong lĩnh vực chứng thực và hộ tịch, kiểm tra xác 

minh hồ sơ chặt chẽ, trả kết quả đúng thời hạn luật định. 

 6. Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh 

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

hiện các bước công tác tuyển quân đảm bảo kế hoạch. Xây dựng Phương án 

đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tiếp tục triển khai thực 

hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023./. 

 

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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