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Phần I 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 
 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Năm 2022, tiếp tục đối mặt với những khó khăn, yếu tố không thuận lợi 

như dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong quý I và nửa đầu quý II/2022, trong 

khi đó hậu quả của đại dịch từ các năm trước chưa được giải quyết triệt để; đợt 

mưa lũ lớn đầu tháng 5/2022 đã gây thiệt hại, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn; giá cả một số mặt hàng tăng cao, nhất là về nhiên 

liệu ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, đời sống của Nhân dân, ...  

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, UBND thành phố Lạng Sơn đã tập trung chỉ 

đạo thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh và thành phố về mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng thời bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống dịch Covid-19. Xác định 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của thành 

phố cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm 2022. Tiếp tục thực 

hiện nghiêm chủ đề năm 2022 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị văn minh 

- Phục vụ người dân và doanh nghiệp".  

Tổ chức 03 đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch, dự toán ngân sách 

năm 2022 đối với 08 phường, xã và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tập 

trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nhằm kích cầu du lịch trên địa bàn 

thành phố, mở lại hoạt động của Phố đi bộ Kỳ Lừa. Chỉ đạo quyết liệt công tác 

giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh và thành 

phố, các Phòng, Ban, Đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã đã chủ 

động, tích cực hơn trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ BT, HT, TĐC khi 

Nhà nước thu hồi đất. Nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù 

trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố. Tiến độ thực hiện các 

dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm đã có những chuyển biến tích cực. Tổ 

chức thực hiện cưỡng chế các trường hợp thu hồi đất, vi phạm trật tự đô thị, trật 

tự xây dựng, xử lý cưỡng chế một số hộ vi phạm trật tự xây dựng tại khối 2, 

phường Vĩnh Trại, … Phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Kỳ Hoa năm 2022. 

Chỉ đạo tập trung giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài. Tổ chức thành 

công Hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2022. 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tổ chức Hội nghị lãnh đạo 

UBND tỉnh làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa 
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bàn thành phố Lạng Sơn. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày 

thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022). 

Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU 

ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy1. Tham mưu xây dựng Quyết định 

của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên 

giúp việc thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo xây dựng báo cáo thuyết minh phương án quy 

hoạch vùng thành phố Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 81-NQ/TU ngày 06/7/2022 Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng 

thành phố Lạng Sơn.  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của 

thành phố; Chỉ đạo tập trung giải quyết các kết luận, kiến nghị của thanh tra các 

cấp, kiểm toán nhà nước, các Đoàn giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh, các Ban 

của HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục chỉ đạo công tác cải 

cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tăng cường 

công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

II. KẾT QUẢ CHỦ YẾU 

1. Về kinh tế 
Kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng một số ngành kinh tế chủ yếu 

năm 2022 đạt 12,05% (mục tiêu 10-11%); trong đó: Nông, lâm nghiệp tăng 

2,1%, công nghiệp - xây dựng tăng 14,4%, dịch vụ tăng 9,2%. Cơ cấu một số 

ngành kinh tế chủ yếu như sau: Nông, lâm nghiệp chiếm 1,5%, công nghiệp - 

xây dựng chiếm 52%, dịch vụ chiếm 46,5%. Hàng xuất khẩu địa phương đạt 

13,27 triệu USD, tăng 2,5% so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch. Thu nhập 

bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng. 

a) Hoạt động thương mại - du lịch - dịch vụ  

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

định, lưu thông hàng hóa diễn ra bình thường, các mặt hàng thiết yếu đáp ứng 

nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; Phối hợp tổ chức 

thành công ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam. Phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn tổ chức 

01 hội nghị đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về công tác Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng năm 2022 với 145 người tham dự. Tham gia 05 hội chợ quảng 

bá, xúc tiến thương mại các hàng hóa, sản phẩm đặc sản thành phố Lạng Sơn tại 

Hà Nội; huyện Cao Lộc; thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Hội chợ thương 

mại quốc tế Việt Trung năm 2022 và huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh. 

                                           
1 xây dựng Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc 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 của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy và ban hành các kế hoạch của UBND thành phố thực hiện 

Nghị quyết số 40-NQ/TU; dự thảo báo cáo phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU trong tháng 

4/2022. 
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Thường xuyên nắm tình hình các doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện 

tình hình mới để kịp thời phối hợp, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp. 

Hoàn thiện hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Quảng Lạc trình Sở Công thương 

thẩm định. Hoàn thành cải tạo chợ Giếng vuông, hoàn thành phương án bố trí, 

sắp xếp ngành hàng kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, xét duyệt 88 hộ kinh 

doanh từ chợ Bờ sông sang kinh doanh tại chợ Giếng Vuông. 

UBND thành phố đã có nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch trên 

địa bàn. Ban hành kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành 

phố Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch mở rộng không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa 

thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2; Tổ chức các hoạt động Ngày hội văn hóa các 

dân tộc Việt Nam, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam và Công bố điểm Du lịch 

tỉnh Lạng Sơn " Phố đi bộ Kỳ Lừa" tại không gian phố đi bộ Kỳ Lừa; Xây dựng 

và tổ chức triển khai hệ thống du lịch thông minh số hóa Điểm du lịch Nhị 

Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc, … Lĩnh vực Du lịch có những 

khởi sắc rõ rệt sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, lượng khách du lịch 

đến địa bàn thành phố ước đạt 2.400.700 lượt khách, trong đó khách quốc tế 

5.126 lượt khách, khách nội địa 2.395.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 750 tỉ 

đồng, đạt 102% kế hoạch, bằng 227% so với năm 2021. 

b) Nông lâm nghiệp 

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất Đông - Xuân; Giao chỉ tiêu kế 

hoạch sản xuất năm 2022 cho các phường, xã. Chỉ đạo các phòng, ban, chính 

quyền cơ sở vận động nông dân trồng, chăm sóc cây trồng, rau màu các loại. 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 1.823 ha đạt 102,4% so với kế 

hoạch năm, bằng 95,5% so với năm 2021; sản lượng lương thực cây có hạt ước 

5.033 tấn đạt 95,8% kế hoạch năm, bằng 100,2% so với năm 2021. Thường xuyên 

tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Tăng cường phun 

khử trùng tiêu độc tại khu vực buôn bán gia súc gia cầm hàng ngày nhằm đảm 

bảo vệ sinh môi trường và hạn chế phát sinh dịch bệnh2. Phát động “Tết trồng 

cây” và trồng cây nhân dân được 89,79ha rừng tập trung, 12,74ha cây có giá trị 

kinh tế cao3, vượt kế hoạch đề ra. Tổ chức ra quân làm đường giao thông nông 

thôn, thủy lợi và vệ sinh môi trường4. Tích cực triển khai các phương án phòng 

chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. 

c) Xây dựng nông thôn mới  

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục được tập trung 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu5. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn, ban hành kế hoạch và tổ chức triển 

                                           
2 Kết quả tiêm phòng được 15.678 con gia súc, 110.909 con gia cầm, 5.077 con chó, mèo (trong đó tiêm phòng dại được 

4.215 con). Tổ chức triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1/2022 trên 8/8 phường, xã. Kết quả phun được 

75 thôn khối, số điểm phun 1.964 điểm; diện tích phun 378.580 m2, tổng số thuốc sử dụng 212 lít thuốc. Xử lý theo quy với 

tổng số con mắc Dịch tả lợn châu phi đã tiêu hủy là 75 con; tổng khối lượng tiêu hủy 3.875 kg (trong đó lợn thịt, lợn con: 67 

con, khối lượng tiêu hủy: 2.590; Lợn nái: 08 con khối lượng tiêu hủy 1.285kg). 
3 Mắc ca 2,81; dẻ 9,63; mận 0,3ha. 
4 Huy động đươc 1.349 công với tổng chiều dài tuyến mương đã nạo vét 15.800m; khối lượng nạo vét 34,9m3. 
5 Trồng cây Dẻ ghép được tại xã Quảng Lạc được 8,2ha (2.955 cây) và người dân tự trồng 13ha cây Cát Sâm tại xã Hoàng 

Đồng; triển khai thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) trên cây lúa vụ Mùa 
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khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn năm 2022, giai đoạn 

2021-2025. Triển khai kế hoạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới nâng cao xã Quảng Lạc. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân 

dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu 

năm 2022. Công nhận 02 thôn, 11 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 

trên địa bàn các xã Mai Pha, Hoàng Đồng. Ban hành kế hoạch triển khai Đề án 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 20226.  

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho 07 sản phẩm đạt sao OCOP của 04 

HTX và 01 hộ kinh doanh; hỗ trợ lãi suất tín dụng cho HTX Nông lâm nghiệp 

Hoàng Trung với tổng số vốn vay được hỗ trợ lãi suất 1.000 triệu đồng, thời hạn 

cho vay 60 tháng; hỗ trợ lãi suất tín dụng 94 triệu đồng. Hỗ trợ 02 HTX đăng ký 

mô hình đưa trí thức trẻ về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã (HTX Dâu tây Lạng 

Sơn; HTX sản xuất và dịch vụ nông lâm nghiệp Hoàng Trung). 

d) Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (có báo cáo chuyên đề) 

UBND thành phố đã Ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/01/2022 

về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách năm 2022. Tiếp tục triển khai thực 

hiện các Đề án chống thất thu thuế. Tăng cường xử lý vi phạm về trật tự đô thị, xây 

dựng kết hợp với thu thuế. Kết quả thu NSNN đến 15/11/2022 đạt 463.186 triệu 

đồng, bằng 128,3% dự toán tỉnh giao, bằng 115,8% dự toán thành phố giao, 

bằng 118,2% so với cùng kỳ. Ước năm 2022 đạt 500.994 triệu đồng, bằng 

138,8% so với dự toán tỉnh giao, bằng 125,2% dự toán thành phố giao và bằng 

113,9% so với năm 2021. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất ước đạt 

270.994 tỷ đồng, bằng 108% so với dự toán, bằng 112,4% so với năm 2021. Triển 

khai thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, kết quả, tỉ lệ người 

nộp thuế thuộc đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100% kế hoạch. 

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, ưu tiên dành nguồn kinh phí 

cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách 

phát sinh. Tổng chi NSNN đạt 546.151 triệu đồng, đạt 90,1% dự toán tỉnh giao, 

bằng 71,3% dự toán thành phố giao, bằng 102,1% so với cùng kỳ. Ước thực hiện 

năm 2022 đạt 693.663 triệu đồng, bằng 90,5% so với dự toán giao, bằng 108% 

so với năm 2021. 

đ) Hoạt động của các thành phần kinh tế 

Tổ chức làm việc giữa lãnh đạo UBND thành phố với các HTX nông 

nghiệp trên địa bàn qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các HTX nông 

nghiệp trên địa bàn, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra 

các giải pháp trong quá trình hoạt động của các HTX. Phối hợp tổ chức thành 

công Hội nghị làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố. Tình hình hoạt động của các hợp tác xã, hộ kinh doanh 

cơ bản ổn định, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid-19, tình hình kinh doanh 

                                                                                                                                    
năm 2022 trên diện tích 10,1ha, 66 hộ tham gia. 
6 Hoàn thiện hồ sơ sản phẩm Macca sấy nứt vỏ, Vịt quay Hương Nga, Vịt quay Nguyên Sinh, Ổi Nà Trang trình hội đồng 

đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh xem xét, công nhận. 
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của một số hợp tác xã, hộ kinh doanh vẫn còn gặp khó khăn7. Tiếp tục tập trung 

rà soát, hướng dẫn, thực hiện các thủ tục giải thể các HTX không còn hoạt động 

theo quy định, đã giải thể 02 HTX. 

2. Công tác quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây 

dựng cơ bản  
a) Công tác quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng (có báo cáo 

chuyên đề) 

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, trật 

tự xây dựng trên địa bàn8; xây dựng Dự thảo Chương trình phát triển đô thị thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2035. Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên 

quan đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng kinh phí tài 

trợ đã được UBND tỉnh chấp thuận9; lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 

xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025...; thực hiện điều chỉnh cục bộ các 

quy hoạch không còn phù hợp để triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển 

kinh tế - xã hội. Tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành hoàn thiện báo 

cáo phương án mở rộng thành phố Lạng Sơn10. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TU ngày 13/4/2021 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng trong công 

tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm 

tiếp theo. Thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng, tiếp nhận giải quyết 

460 hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng; Đã kiểm tra 570 công trình xây dựng11, 

tỷ lệ công trình xây dựng đúng giấy phép xây dựng đạt 97,1% tổng số công trình 

kiểm tra, vượt kế hoạch đề ra. Quyết định công nhận 10 tuyến đường phố đạt 

chuẩn văn minh đô thị năm 2022, 32 tuyến đường, phố đã được công nhận văn 

minh đô thị năm 2016, 2017 theo tiêu chí mới và tổ chức cắm biển theo quy 

định. 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn. Quan tâm triển khai các dự án cải 

tạo, nâng cấp các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố. Chủ động ứng phó 

đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ và các sự kiện chính trị, văn hóa 

quan trọng diễn ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, thay 

                                           
7 Trên địa bàn thành phố có 168 doanh nghiệp, 05 Hợp tác xã, 891 hộ kinh doanh cá thể được cấp mới giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, 363 hộ cá thể xin điều chỉnh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho phù hợp với khả năng thực tế và nhu 

cầu thị trường. Thực hiện thu hồi đăng ký kinh doanh 194 trường hợp đăng ký nhưng thực tế không kinh doanh, 73 trường 

hợp chấm dứt hoạt động kinh doanh. Lũy kế đến nay trên địa bàn có: 1.754 doanh nghiệp, 38 HTX và trên 7.900 hộ kinh 

doanh đang hoạt động. 
8 Đề xuất tích hợp phương án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch vùng trung du miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Lạng Sơn; hướng dẫn lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng xã giai 

đoạn 2021 - 2030. Báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đồ án điều 

chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 (sáp nhập nguyên trạng huyện Cao Lộc).  
9 Quy hoạch phân khu khu đô thị sinh thái Nà Chuông-Bình Cằm, tỷ lệ 1/2000; Quy hoạch chi tiết khu đô thị khối 8 phường Đông 

Kinh; Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Hoàng Đồng; Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Quảng Lạc; Quy hoạch khu đô thị mới nghỉ 

dưỡng và vui chơi giải trí Mai Pha - Yên Trạch; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị Hoàng Đồng; Điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chi tiết trung tâm xã Hoàng Đồng; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trung tâm xã Quảng Lạc. 
10 làm việc với các đoàn công tác của Bộ Nội vụ về phương án mở rộng thành phố Lạng Sơn; tham gia góp ý hoàn 

thiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố 

Lạng Sơn; xây dựng kế hoạch triển khai lập Đề án mở rộng thành phố Lạng Sơn 
11 Có 347 công trình có giấy phép xây dựng và 223 công trình được miễn giấy phép xây dựng; kiểm tra, xử lý 16 công trình 

xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng (trong đó 01 công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, 

01 công trình xây dựng lấn chiếm không gian), 100% công trình xây dựng trên đia bàn được kiểm tra. 
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thế, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông và đèn trang 

trí đảm bảo chiếu sáng thường xuyên. Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc cây 

xanh; cải tạo, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tại các trụ đảo giao thông, dải phân 

cách, vỉa hè trên một số tuyến đường tạo cảnh quan đô thị. Trình UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án khai thác tài sản công nhà dịch vụ công cộng thuộc công viên Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn vào mục đích cho thuê và hoàn thành đấu thầu quyền 

thuê theo quy định. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 73,5%, đạt kế hoạch đề ra. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 24/8/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

(2021-2025) cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022. Ban hành Kế hoạch, Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết 

định thu hồi đất và quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế đối với các dự 

án trên địa bàn. 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 duyệt12. Tiếp tục thực hiện và 

chỉ đạo hoàn thành 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 trong năm 202213. Chỉ đạo khảo sát, xây dựng giá đất cụ thể để thực hiện 

GPMB 12 dự án trình thẩm định phê duyệt theo quy định. Tăng cường công tác 

kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai14. 

Tiếp tục xử lý 17 khu đất công trên địa bàn15. Công tác vệ sinh môi trường được 

tăng cường, đảm bảo các tuyến đường phố được thu gom rác kịp thời. Phối hợp tổ 

chức tập huấn kiến thức thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới16. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban 

Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. Việc thu gom, 

xử lý chất thải rắn hàng năm đạt trên 98%, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 

                                           
12 đã cấp được 237 giấy chứng nhận/250 hộ gia đình, cá nhân/249 thửa đất, diện tích 21,02 ha.                     
13 Đã cho nhân dân kê khai được 31.639 thửa đất, đạt 52% tổng số thửa cần kê khai. Đến nay, đã tiến hành xét duyệt 

20.912 hồ sơ, trong đó: Tổ thẩm định kết luận đủ điều kiện 10.200 hồ sơ, đạt 49%; chưa đủ điều kiện (cần xác minh bổ 

sung, thiếu chữ ký giáp ranh,...) 1.983 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 9%; không đủ điều kiện 8.714 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 42%. Đã 

chuyển Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố xem xét thẩm định 9.995 hồ sơ/10.200 hồ sơ đủ điều kiện (Phần 

còn lại đơn vị tư vấn đang hoàn thiện để chuyển UBND các phường, xã phê đơn), 7.443 hồ sơ đã chuyển Công ty in 

GCNQSD đất (Đã in trình Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 7.239 Giấy chứng nhận: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai đang thẩm định 373 hồ sơ; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký 6.866 Giấy chứng nhận. Đã trao 2.216 GCNQSD 

đất cho người dân. 
14 Đã ban hành 82 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 12 Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, 08 

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai, Thực hiện Cưỡng chế buộc thực 

hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai do vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp vi phạm14; UBND các 

phường, xã đã ban hành 32 quyết định XPVPHC với tổng số tiền 112 triệu đồng.   
15 UBND các phường, xã đã mời 142 hộ gia đình, cá nhân lên làm việc, có 01 trường hợp không đủ điều kiện (do đã có 

Thông báo thu hồi đất), 33 trường hợp đồng ý và đã thực hiện kê khai cấp giấy CNQSD đất theo quy định, đang thực hiện 

kiểm tra, xác minh; 108 trường hợp rút hồ sơ, không đồng ý thực hiện cấp giấy CNQSD do chưa đủ khả năng thực h iện 

nghĩa vụ tài chính. 

16 Phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức tập huấn kiến thức thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng 

chuẩn nông thôn mới; tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiêu chí số 3 Môi trường đối với 

xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Tiếp nhận, thẩm định 05 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Thực hiện đấu thầu 

và đặt hàng các gói dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải  sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị năm 2023. Ban hành Kế 

hoạch kiểm tra, rà soát hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022, qua đó đã kiểm tra 

18 dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ bản chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. 
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100%, cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Xây dựng, 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. Tổ chức thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường 

năm 2022 đạt 8.804 triệu đồng đạt 103,6% vượt kế hoạch. 

Thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 08/3/2021 về tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện GPMB đối với 44 dự án trên 

địa bàn, trong đó tập trung nguồn lực, nhân lực để thực hiện GPMB 16 dự án 

trọng điểm của tỉnh và của thành phố17. Ban hành Kế hoạch, Quyết định cưỡng 

chế kiểm đếm bắt buộc, thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các dự án trên 

địa bàn18. Đã nhận Bàn giao mặt bằng của 496 hộ gia đình, tổ chức cho chủ đầu 

tư để tổ chức thi công thực hiện 24 dự án theo quy định19 tổng diện tích 25,9ha. 

Tạm dừng thực hiện công tác GPMB dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn và kiểm tra, rà soát lại quy trình thực hiện dự án theo chỉ đạo của tỉnh.  

b) Công tác đầu tư xây dựng (có báo cáo chuyên đề) 

Tổng kế hoạch vốn do thành phố và phường, xã quản lý năm 2022 là 

313.807 triệu đồng phân bổ kế hoạch vốn cho 55 dự án, trong đó thành phố quản 

lý 41 dự án, phường xã là 14 dự án. Tính đến ngày 15/11/2022, giá trị khối 

lượng thực hiện đạt 219.553 triệu đồng, bằng 70,0% kế hoạch vốn; giá trị giải 

ngân thanh toán đạt 232.722 triệu đồng, bằng 74,2% tổng kế hoạch vốn giao. 

Ước cả năm 2022 khối lượng thực hiện đạt 276.354 triệu đồng, tương ứng với 

88,1% kế hoạch vốn; giải ngân thanh toán tính đạt 307.513 triệu đồng, tỷ lệ giải 

ngân đạt 98% kế hoạch vốn. Đôn đốc UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông 

thôn. Đã thi công hoàn thành 29 tuyến với chiều dài 3.037,9m, tổng mức đầu tư 

2.235 triệu đồng20.  

 3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội   
a) Giáo dục - Đào tạo 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2021-202221. Phối hợp chuẩn bị tốt 

các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và kỳ thi 

tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Phát động phong trào ủng hộ 

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố22. Chỉ đạo thực 

hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới và triển khai 

                                           
17 Đã chỉ đạo đo đạc, kiểm đếm thống kê khối lượng đất đai, công trình nhà cửa vật kiến trúc, cây cối hoa màu của 16 dự án 

đối với 579 hộ gia đình và tổ chức, tổng diện tích 584.569,2m2. 

18 Ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 80 hộ gia đình, diện tích 249.182,8m2 tại 02 dự án: Khách sạn sân golf 

Hoàng Đồng, Kè bờ trái sông Kỳ Cùng. Vận động đồng ý kiểm đếm được 12 hộ gia đình ảnh hưởng dự án Khách sạn sân 

golf Hoàng Đồng, Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, tổng diện tích 28.705,8m2. Thực hiện Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 

diện tích 243.523,0m2 đối với 102 hộ gia đình bị ảnh hưởng 04 dự án. 
19 Trong đó đã hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án nhà chủ đầu tư thi công dự án đối với 04 dự án: Hạng mục đường 

Nguyễn Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án cầu Thác Mạ (cầu 17/10), dự án Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 6, tỉnh Lạng Sơn, 

dự án Xây dựng nhà văn hóa Khối 4 phường Đông Kinh; Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên hồ Phai Loạn, phường Tam Thanh. 
20 trong đó nhân dân đóng góp 1.756,529 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ 418,7 tấn xi măng (tương đương 488,993 triệu đồng). 
21 Kết quả: Giáo dục mầm non, trẻ đạt yêu cầu 97.3%; cấp tiểu học: Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt 67,6%  vượt 2,7% so với 

chỉ tiêu đề ra. Môn Toán: Hoàn thành tốt 75,6%  vượt 1,2% so với chỉ tiêu đề ra; cấp THCS: Kết quả học tập, lớp 6 mức tốt 

27,59%, mức khá 44,88%, lớp 7,8,9 học lực giỏi 27,9%; học lực khá 45,3%. 
22 Ủng hộ được trên 646,1 triệu đồng; tổ chức trao tặng 100 máy tính cho 100 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và 

học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tại các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ cho học sinh, cán 

bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1.180,3 triệu đồng. 
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các nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tổ chức thi giáo viên giỏi các cấp23. Tiếp tục 

duy trì 25 trường học đạt chuẩn quốc gia. Khánh thành “Ngôi trường Hy vọng 

Sam Sung”, trường mầm non 8/3, trường mầm non 19/5 đưa vào sử dụng theo kế 

hoạch. Tổ chức tốt các hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam. 

b) Hoạt động văn hoá - thông tin và thể thao 

Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tổ 

chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, du lịch, 

... đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách trong dịp trước và trong Tết. Thực 

hiện công tác trang trí đường phố; trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng và Hội chợ 

hoa Đào xã Quảng Lạc. 

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm chào mừng 72 năm giải phóng Lạng 

Sơn, 20 năm thành lập thành phố và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba. 

Tổ chức thành công Hội thi giọng hát hay lần thứ nhất thành phố Lạng Sơn năm 

2022; chương trình “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 202224. Thực hiện chỉnh 

trang đô thị, vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, các hoạt động văn hóa văn 

nghệ phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 

trên địa bàn thành phố. Kêu gọi xã hội hóa và thực hiện công tác chuẩn bị đầu 

tư, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đền Tả Phủ và tiếp tục tổ chức 

triển khai thực hiện một số dự án cải tạo, sửa chữa một số di tích lịch sử, danh 

thắng trên địa bàn. 

Ban hành Quyết định về việc công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” với 

tổng số 191 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 96%; 

Quyết định về việc công nhận danh hiệu “Khối, thôn văn hóa” cho 86/87 khối, 

thôn trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ 98,9%, “gia đình văn hoá” đạt tỉ lệ 94,6%. 

Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động, các giải thể thao trên địa bàn phù hợp 

với điều kiện, tình hình thực tế; Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao 

thành phố Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 và tham gia các hoạt động Đại hội thể 

dục thể thao của tỉnh, kết quả đạt giải nhì toàn đoàn. 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 

28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm chức 

năng phản ánh hiện trường của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại 

UBND tỉnh và hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số25. 

c) Công tác y tế - dân số, gia đình và trẻ em 

                                           
23 có 68/84 GV xếp loại giỏi;  Có 12 tập thể và 35 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND TP; Có 01 cá nhân 

được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT Lạng Sơn. 
24 thành lập Ban Tổ chức các hoạt động "Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng" năm 2022; tổ chức thi thiết kế mô hình đèn và trưng 

bày mâm cỗ Trung thu. 
25 Tổng số tài khoản các ứng dụng (app) đã cài đặt được 57.887 tài khoản đạt 101,90% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 95,1% chỉ tiêu 

phấn đấu của thành phố. 
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Đảm bảo phòng khám an toàn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và 

tinh thần phục vụ bệnh nhân, tăng cường sử dụng các trang thiết bị được cung 

cấp đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn26. Đảm 

bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hoá chất phục vụ cho khám chữa bệnh, 

phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo kiểm soát tốt công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, 

phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất cho người dân trên địa bàn thành 

phố27. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán 

khám chữa bệnh BHYT theo quy định, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 

đạt 92%, đạt kế hoạch đề ra. Năm 2022, có 08 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế, đạt 100%. Duy trì tốt công tác thường trực 24/24 tại phòng khám đa khoa 

Trung tâm Y tế thành phố và 8 trạm y tế xã, phường.  

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em; Chỉ đạo tăng cường công 

tác phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, phòng, 

chống đuối nước trẻ em28. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá xã, 

phường phù hợp với trẻ em năm 2022; Tổ chức thành công Diễn đàn trẻ em năm 

2022 cấp phường, xã và cấp thành phố. 

d) Thực hiện các chính sách xã hội 

Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan 

tâm thực hiện. Trong năm giải quyết việc làm mới cho 2.460 lao động, đạt 100% 

kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, tăng 2% so với năm 2021. Thực 

hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng kịp thời, đảm bảo theo quy định29. Thực 

hiện tốt Chương trình dâng hương nhân dịp các ngày lễ, sự kiện chính trị của 

tỉnh, thành phố; Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ 27/730; khám, kiểm tra sức khỏe miễn phí cho 340 người 

có công và thân nhân với tổng kinh phí 340 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá. 

Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030 và nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực giảm nghèo 

bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố31. Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề 

                                           
26 Tổng số khám bệnh chung là 29.463 lượt; tổng số điều trị ngoại trú là 5.461lượt. 
27 Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19: Người dân >18 tuổi: Mũi 1 đạt 104,47%, Mũi 2đạt 105,48%, mũi 3 đạt 93,67%, mũi 

4 đạt 101,29%. Trẻ từ 12-17 tuổi: Mũi 1 đạt 108,26%, Mũi 2đạt 102.14%, Mũi 3 đạt 68,56%.Trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi: mũi 1 đạt 

90,23%, mũi 2 đạt 66,58%. 
28 Triển khai các Kế hoạch về công tác trẻ em năm 2022; phát động tháng hành động Vì trẻ em, vận động xây dựng quỹ bảo 

trợ trẻ em; tổ chức thăm, tặng quà và các hoạt động trong dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu năm 2022. Tặng quà cho 80 trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; 22 trường, cơ sở mầm non và Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh nhân dịp Tết thiếu nhi 

01/6/2022, tổng trị giá quà tặng 34,4 triệu đồng. Tặng quà cho 105 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; 41 trường, cơ sở 

mầm non và Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh nhân dịp Tết Trung thu 2022, tổng trị giá quà 61 triệu đồng. Tặng 20 xuất 

học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt năm học 2021-2022, tổng trị giá 10 triệu đồng. Cắm 14 

biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập 

luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022 với sự tham gia hơn 200 cán bộ, CCVC và các em học sinh trên địa bàn 

thành phố; tổ chức 04 lớp học bơi miễn phí cho hơn 100 trê em. 
29 Tính đến 11 tháng, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng 14,827 tỷ đồng/7.902 lượt đối tượng NCC và thân nhân; trợ cấp 01 

lần 523 triệu đồng/75 đối tượng; chi trả trợ cấp một lần mai táng cho các đối tượng hưởng (theo các QĐ 62,290, 49 và NĐ 

150): 644,1 triệu đồng/44 đối tượng. Chi trả trợ cấp hàng tháng hơn 11,1 tỷ đồng/20.205 lượt đối tượng BTXH, hỗ trợ chi phí 

mai táng 714,6 triệu đồng/104 đối tượng BTXH.  
30 Thăm hỏi, chuyển 4.118 xuất quà đến người có công, thân nhân người có công với cách mạng, với số tiền 1.907 triệu đồng. 

Tổ chức Đoàn đại biểu thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Người có công đi "Thăm lại chiến 

trường xưa"; tổ chức Hội nghị biểu dương Người có công và các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Đền 

ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022 
31 Kết quả rà soát hộ nghèo trên địa bàn TP: Số hộ nghèo cuối năm 2022: Số hộ nghèo cuối năm 2022: 58 hộ, chiếm tỉ lệ 

0,23% tổng số hộ dân, giảm 0,03% so với đầu năm 2022. Số hộ cận nghèo cuối năm 2022: 48 hộ chiếm tỉ lệ 0,19% tổng số 
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cho lao động năm 2022, đã mở được 12 lớp, với tổng số 400 học viên, tổng kinh 

phí thực hiện 870,6 triệu đồng. Thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của 

Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy 

nghề cho lao động nông thôn”. 

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 

người lao động, đã tiếp nhận được 23 hồ sơ của 23 đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố với 99 người lao động đang thuê nhà đủ điều kiện được hỗ trợ, 

tổng kinh phí hỗ trợ là 150 triệu đồng. 

e) Dân tộc, tôn giáo 

Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện32. Tạo điều kiện thuận 

lợi cho Ban trị sự Giáo hội phật giáo và các phật tử, nhân dân trên địa bàn tổ chức 

Lễ phật đản năm 2022 theo quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 

trong tình hình mới. Các hoạt động tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn diễn 

ra ổn định, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi trường, không có 

tình hình phức tạp liên quan đến tôn giáo xảy ra, không có hành vi lợi dụng Lễ 

Phật đản để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. 

4. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; tư pháp 
a) Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn  

Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đã thực 

hiện thanh tra 9 cuộc/9 đơn vị (trong đó có 5 cuộc /5 đơn vị thanh tra chuyển 

tiếp từ năm 2021), ban hành Kết luận thanh tra 9 cuộc/9 đơn vị33. Chuyển cơ 

quan điều tra Công an thành phố kiểm tra xử lý đối với những sai phạm có dấu 

hiệu tội phạm34. Có 02 cá nhân đã đến mức xem xét xử lý kỷ luật, hiện các cơ 

quan chuyên môn đang thực hiện quy trình xử lý theo quy định. Kiểm tra trách 

nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham 

nhũng được 5 đơn vị, phường, xã35. Đã kiểm tra 39/65 doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh theo kế hoạch; đang triển khai kiểm tra đối với 09 cơ sở kinh doanh theo 

kế hoạch36. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân theo quy định, đã tiếp 995 lượt 

công dân; tổng số đơn thuộc thẩm quyền 660 đơn thuộc thẩm quyền (607 đề 

nghị; 47 khiếu nại; 06 tố cáo); đã giải quyết 642/660 đơn (42 khiếu nại, 06 tố 

                                                                                                                                    
hộ dân, giảm 0,02% so với đầu năm 2022.   
32 Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn, Kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn năm 2022. 
33 Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công đối với Trường MN 

Hoàng Văn Thụ; Trường TH Kim Đồng; Trường THCS Vĩnh Trại. Thanh tra việc thực hiện công tác quản lý thu, chi tài 

chính; quản lý, sử dụng tài sản công và quản lý, sử dụng lao động đối với Đội QLTTĐT; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND xã Quảng Lạc trong quản lý điều hành ngân sách, các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Thanh tra 

việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công đối với trường TH Chi Lăng; 

Trường THCS Mai Pha; Trường MN Hoa Hồng; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố. Phát hiện sai phạm qua thanh 

tra: 3.419,914 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước: 40,829 triệu đồng; Yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn 

chỉnh khắc phục, thu hồi hoàn quỹ, ...: 1.400,584 triệu đồng. Đối tượng thanh tra, thu hồi toàn bộ số tiền chi sai nộp vào tài 

khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra thành phố với tổng số tiền 1.978,501 triệu đồng. Yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm 

đối với 03 tập thể, 23 cá nhân. 
34 UBND xã Quảng Lạc. 
35 Phòng Nội vụ; Ban Quản lý chợ Giếng Vuông; Phòng tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý đô thị; UBND phường 

Vĩnh Trại 
36 có 17 cuộc không thực hiện kiểm tra do: 12 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nên không tiến hành kiểm tra và có 05 cuộc 

kiểm tra trùng với kế hoạch kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 
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cáo, 594 đề nghị), đạt tỷ lệ 97,3%. Kiểm tra rà soát 21 vụ việc phức tạp phục vụ 

công tác tiếp công dân của Bí thư tỉnh ủy. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với Đoàn giám sát của Đại biểu Quốc 

hội, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh; ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác tiếp 

công dân phục vụ kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; Chỉ đạo giải quyết tình 

trạng công dân khiếu kiện đông người trong thời gian diễn ra Hội nghị Ban chấp 

hành Trung ương, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và Seagame 31. 

b) Tư pháp 

Xây dựng, ban hành, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch về triển khai công tác tư 

pháp năm 2022. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, định kỳ 

công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, một phần, kịp 

thời góp ý các văn bản Luật, QPPL của cấp trên. Thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ 

chức tốt các Hội nghị tuyên truyền, tập huấn theo kế hoạch; Hội nghị bồi dưỡng 

kỹ năng nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở cho 100% hòa giải viên tại 87 tổ 

hòa giải trên địa bàn thành phố. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối với công 

tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch ở 2 cấp; chỉ đạo phòng Tư pháp 

thường xuyên đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBND các 

phường, xã37. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác 

quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố.  

c) Phòng chống tham nhũng  

Xây dựng, ban hành, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022. Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các kế 

hoạch, chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2021 đảm bảo đúng thời hạn38. Ban hành văn bản Hướng dẫn kê khai tài 

sản hàng năm, kê khai bổ sung năm 2021; Tiếp nhận, kiểm tra các Bản kê khai 

tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn39. Không có trường hợp 

nào phải xác minh lại tài sản, thu nhập. Đã bàn giao Bản kê khai tài sản thu nhập 

về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của tỉnh (Thanh tra tỉnh) đảm bảo quy 

định. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập theo 

Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ chính trị40.  

Kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

                                           
37 Trong kỳ, tổng số tiếp nhận và giải quyết 2134 hồ sơ, trong đó: Đăng ký khai sinh cho trẻ em có yếu tố nước ngoài được 01 

trường hợp; kết hôn 02 trường hợp; khai tử cho 01 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho 

250 trường hợp; chứng thực chữ ký được 512 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính được 1.368 trường hợp. 
38 Báo cáo kết quả năm 2021 và Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về 

"tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực"; Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Báo cáo 

tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến 

nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, tiêu cực (từ 01/01/2011 đến 31/12/2021); Báo cáo đánh giá kết 

quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
39 Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm, lần đầu, bổ sung 

năm 2021 là 233 người. Số người kê khai lần đầu là 17 người; số người kê khai bổ sung là 06 người; số người kê khai hàng 

năm là 210 người. Đã kê phai 233/233 người. 
40 Thực hiện bàn giao 183 Bản kê khai tài sản, thu nhập (88 Bản kê khai lần đầu; 95 Bản kê khai hàng năm) các trường hợp 

thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 
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đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, trong đó kiểm tra trực tiếp 2 cơ 

quan, đơn vị trực thuộc41. 

5. Công tác quốc phòng - an ninh; đối ngoại 
a) Quốc phòng, quân sự địa phương 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tổ chức tốt tập 

huấn triển khai Luật Dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2022. Triển khai công 

tác quy hoạch xây dựng một số hạng mục trong căn cứ chiến đấu của thành phố; 

thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, triển khai thực hiện nhiệm vụ 

đột xuất. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân 2022 theo đúng nghi lễ, giao đủ 

116 công dân đạt 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng không phải bù, đổi. Hoàn 

thành công tác diễn tập chiến đấu cấp xã tại phường Chi Lăng và xã Quảng Lạc 

đảm bảo an toàn, kết quả 01 đơn vị hoàn thành tốt và 01 đơn vị hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. 

b) An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội  

Tình hình an ninh chính trị TTAT-XH trên địa bàn tiếp tục được giữ 

vững. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý hoạt động của các đối 

tượng. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội 

phạm có tổ chức, tín dụng đen, ma túy, ... Phạm pháp hình sự xảy ra 76 vụ phạm 

pháp hình sự (giảm 25,5% so với cùng kỳ 2019, 12,5% so với năm 2021; giảm 8 

vụ, 01 người chết, tăng 06 người bị thương so với cùng kỳ 2021), đã điều tra 

làm rõ 69/76 vụ đạt tỷ lệ 90,8%. Xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông (tăng 01 vụ, 

giảm 01 người chết, tăng 03 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021). Thực 

hiện quyết liệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ 

và các giải pháp đồng bộ đã đề ra về an toàn giao thông42. Bắt 76 vụ 99 đối 

tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, khởi tố 76 vụ 99 bị can. 

Chỉ đạo tập trung đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, đã điều tra làm rõ, khởi 

tố 06 vụ 10 bị can về hình vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Chỉ đạo 

tiếp tục triển khai thực hiện Dự án cấp CCCD, tính đến ngày 14/11/2022 đã thu 

thập được 77.309 TH (đạt 96,7%). 

c) Công tác đối ngoại  

Ban hành Kế hoạch về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành 

phố năm 2022. Hội nghị Uỷ ban công tác liên hợp lần thứ 13 của Ủy ban công 

tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt 

Nam) và Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022. Tiếp 

tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Thành phố Lạng Sơn 

với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; thúc đẩy giao lưu, hợp 

tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đón tiếp và làm 

việc với Đoàn công tác Tổ chức KFHI, Hàn Quốc. 

6. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính  
a) Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và thi đua - khen thưởng 

Chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của bộ máy chính 

quyền; hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Ban hành 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

                                           
41 Phòng Nội vụ, Ban quản lý Chợ Giếng Vuông. 
42 Tổ chức 2.270 ca với 13.205 lượt CBCS tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 3.369 trường hợp vi phạm Luật Giao 

thông đường bộ; xử phạt VPHC 3.109 trường hợp với số tiền trên 4,6 tỷ đồng. 
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04 cơ quan chuyên môn43. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ44. Chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện 

đầy đủ, kịp thời, đảm bảo theo quy định. Ban hành Kế hoạch và Quyết địṇh thành 

lập Đoàn kiểm tra và tiến hành 03 cuộc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính với 

31 lượt cơ quan, đơn vị45. Cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có ý thức trách nhiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ. Hoàn thành công tác bầu cử Trưởng thôn; Trưởng khối phố trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022 - 202546; Tổ chức thành công Hội nghị 

bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp ứng xử, phương pháp thực thi công vụ năm 2022 

đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Phát động các 

phong trào thi đua, nhất là Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 

và đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập 

thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 -17/10/2022); kịp thời động viên khen thưởng 

các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác47.  

b) Cải cách hành chính 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh thực hiện; 

chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" từ 

thành phố đến các phường, xã; thực hiện giải quyết các TTHC đúng thời gian 

quy định, tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC thông qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính 

công ích48. Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện 

TTHC tại Bộ phận TN&TKQ của thành phố, UBND các phường, xã; Ban hành 

Quyết định phê duyệt và Công bố Chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, 

UBND các phường, xã năm 2021. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công 

tác Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC cho cán bộ công chức phụ trách 

công tác CCHC tại các cơ quan chuyên môn và UBND các phường xã. Tiến 

hành kiểm tra công tác CCHC, văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng tại 08 cơ 

quan, đơn vị, UBND các phường xã49.  

Ban hành Kế hoạch, tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện các giải pháp 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) của thành phố; kế hoạch triển khai 

các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 

(SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả Quản trị 

và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022.  

                                           
43 Phòng Nội vụ; Phòng GD&ĐT, Phòng LĐTBXH, Phòng TCKH. 
44 Tiếp nhận vào làm viên chức đối với 05 chỉ tiêu đã được phê duyệt; tiếp tục trình phê duyêt để thực hiện tuyển dụng đối 

với 05 chỉ tiêu được giao bổ sung. 
45 UBND thành phố đã ban hành TB kết quả kiểm tra số 299/TB-UBND ngày 28/3/2022; TB số 866/TB-UBND ngày 

12/8/2022 và TB số 1184/TB-UBND ngày 24/11/2022. 
46 Tính đến ngày 31/5/2022, tại 87 thôn, tổ dân phố đã hoàn thành kế hoạch bầu được 87 Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố 

(100% là đảng viên). 
47 Tặng Giấy khen cho 279 tập thể, 972 cá nhân. Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 193 cá nhân, 67 danh hiệu “Tập 

thể lao động tiên tiến”; 1.709 danh hiệu “Lao động tiên tiến”.  
48 Tiếp nhận 14.755 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 14.556 hồ sơ TTHC, đang trong thời hạn xử lý 199 hồ sơ; số hồ sơ được giải 

quyết đúng hạn: 14.538 hồ sơ; chậm hạn: 18 hồ sơ (thuộc lĩnh vực đất đai). Tổng số TTHC được công bố trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến và một cửa điện tử cấp thành phố là 264 TTHC; Tổng số DVCTT mức độ 2 là 264 TTHC; mức độ 3 là 195 

TTHC; mức độ 4 là 149. Tổng số hồ sơ phát sinh, cập nhật trên phần mềm để xử lý tính đến ngày 23/11/2022: là 4.768 hồ sơ, hồ sơ 

phát sinh trực tuyến 2.568 (tỷ lệ 53,8%). Số TTHC được cung cấp qua dịch vụ BCCI phát sinh hồ sơ. 
49 UBND các phường, xã: Mai Pha, Đông Kinh, Chi Lăng, Hoàng Văn Thụ; cac phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Thanh 

Tra, Văn Phòng HĐND-UBND thành phố. Đã ban hành TB số 1185/TB-UBND ngày 24/11/2022. 
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7. Kết quả chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

Năm 2022, Thành ủy đã giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực 

hiện 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả thực hiện, 01 nhóm nhiệm vụ hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ và 03 nhóm nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ (có biểu 

chi tiết kèm theo). 

III. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, yếu kém 

1.1. Phát triển kinh tế chưa ổn định. Vẫn còn thất thu thuế ở một số lĩnh 

vực, một số khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với kế hoạch. Việc triển khai thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây 

dựng nông thôn mới nâng cao còn chậm. 

1.2. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh bán hàng 

ở một số tuyến đường vẫn còn xảy ra, chưa kiên quyết áp dụng các biện pháp 

cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. 

1.3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản tại một số đơn vị chưa 

chặt chẽ, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra ở một số địa bàn; việc 

cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính còn chậm.  

1.4. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch. Tiến độ 

GPMB một số dự án có lúc chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Xảy ra tình trạng người 

dân khiếu kiện vượt cấp đông người. 

1.5. Công tác giải quyết một số đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của 

công dân còn chậm. 

1.6. Tai nạn giao thông tăng 2 tiêu chí; tội phạm và tệ nạn ma túy có chiều 

hướng tăng. 

1.7. Công tác chỉ đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị có mặt còn 

hạn chế. Công tác phối hợp giữa các giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tuy đã 

có chuyển biến nhưng có một số việc chưa thật sự chặt chẽ và hiệu quả; còn có 

công chức vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao có việc còn chậm, chất lượng chưa cao. 

2. Nguyên nhân 
2.1. Nguyên nhân khách quan: 

- Tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, lây lan nhanh, số lượng ca 

dương tính lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao trong quý I, thời tiết diễn biến 

bất thường, mưa lớn trên diện rộng; giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng cao trong 

quý II ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, thu ngân sách và 

đầu tư, giải ngân vốn. Việc phân bổ kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia 

còn chậm; bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn 

mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh mới được ban hành, cơ bản 

chưa có hướng dẫn thực hiện của cấp trên nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai 

thực hiện.  

- Chủ đầu tư chưa bố trí kinh phí kịp thời 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. Trên địa bàn 

triển khai nhiều dự án thu hồi đất, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, 

của thành phố và các dự án chuyển tiếp; trong khi đó chính sách bồi thường thay 

đổi qua các thời kỳ, chưa phù hợp với tình hình thực tế nên người dân có sự so 
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sánh, thắc mắc đẫn dến việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và phát 

sinh đơn thư, khiếu kiện.  

- Một số dự án phải điều chỉnh quy hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị 

đầu tư. Một số dự án còn vướng mắc về mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư, chưa có mặt bằng sạch cho thi công, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn. 

- Công tác giải quyết đơn thư có một số vụ, việc 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, có các hồ sơ liên quan đã qua nhiều năm, việc tìm kiếm văn 

bản khó khăn ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin chưa đảm bảo thời gian. 

- Ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước của một số hộ gia đình, người dân trong công tác quản lý trật tự đô thị, đất 

đai, GPMB, ATGT còn hạn chế, có những phản ứng tiêu cực, lôi kéo đám đông, 

gây rối trật tự, khiếu nại kéo dài.  

2.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

chưa toàn diện, sâu sát; chưa quan tâm công tác chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, 

nâng cao hiệu quả lĩnh vực chuyên môn.  

- Công tác tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, 

đơn vị có lúc có việc còn chậm, chất lượng tham mưu có nội dung chưa đảm bảo 

yêu cầu. Việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện CTMTQG còn lúng túng, 

thiếu chủ động. 

- UBND một số phường, xã chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố trong công tác quản lý trật tự đô thị. Công 

tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị ở một số cơ sở chưa quyết liệt. 

- Một số cán bộ quản lý dự án, giám sát công trình chưa thực hiện hết 

trách nhiệm được giao, còn tồn tại sai sót trong quá trình triển khai dự án. Một 

số Chủ đầu tư có lúc còn thiếu tính chủ động, chưa tập trung quyết liệt để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn. 

- Nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với 

cơ chế, chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đồng 

bộ và chưa thật sự hiệu quả. Công tác nắm bắt tình hình, nội bộ người dân tại cơ 

sở có lúc chưa kịp thời, sâu sát. 

Đánh giá chung, năm 2022 khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh 

diễn biến phức tạp nhưng với sự lãnh đạo, quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống 

chính trị, sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, UBND thành phố đã kịp 

thời đề ra các giải pháp có có hiệu quả nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã 

hội thực hiện tốt các giải pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”. Kinh tế phục hồi nhanh và toàn diện, các hoạt động thương 

mại ổn định, du lịch, dịch vụ khởi sắc và tăng trưởng. Kịp thời chỉ đạo ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn. Sản xuất nông, lâm 

nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểm mẫu 

hoàn thành kế hoạch; xây dựng được 04 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. 

Công tác thu ngân sách được chỉ đạo quyết liệt và vượt kế hoạch. Công tác quản 

lý quy hoạch, cấp phép xây dựng được đảm bảo; duy trì thường xuyên công tác 
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trật tự đô thị - trật tự xây dựng trên địa bàn. Hạ tầng đô thị được rà soát, đầu tư, 

công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư các dự án, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 

trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. 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. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải cách hành 

chính đạt kết quả cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; 

quan hệ đối ngoại được tăng cường. Trong số 17 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị 

quyết của HĐND thành phố giao có 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong 04 nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2022 của Ban 

Thường vụ Thành uỷ giao có 01 nhóm nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

và 03 nhóm nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

  

Phần II 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 
 

1. Chủ đề năm 2023 

Năm 2023 tiếp tục thực hiện chủ đề: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính - Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị 

văn minh - Phục vụ người dân và doanh nghiệp".  

2. Mục tiêu tổng quát  
Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu năm 2023 đạt tốc độ 

tăng trưởng một số ngành kinh tế chủ yếu 11-12%. Tiếp tục thực hiện Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội; huy động các nguồn lực cho phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy 

mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh 

xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm hữu nghị, hợp tác, xây dựng thành phố Lạng 

Sơn phát triển nhanh và bền vững. 

* Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 

a) Các chỉ tiêu kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng một số ngành kinh tế chủ yếu 11-12%. 

- Thu nhập bình quân đầu người 69 triệu đồng. 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 2,5%. 

- Tổng lượng khách du lịch năm 2023 là 2.865 nghìn lượt. 

- Doanh thu du lịch đạt 800 tỷ đồng. 

- Thu nội địa đạt 400 tỷ đồng. 

b) Các chỉ tiêu xã hội 

- Xây dựng 02 thôn kiểu mẫu; 06 khu dân cư kiểu mẫu. 

- Nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 26 trường. 

- Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 90% trở lên; tỷ lệ cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 96%; tỷ lệ khối, thôn văn hóa đạt 100%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81%. Số lao động được giải quyết việc 
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làm 2.300 đến 2.500 người. 

- Duy trì 8/8 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 94,74%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,02%. 

- Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí 5%; Giảm phạm pháp hình sự 3%. 

c) Các chỉ tiêu môi trường 

- Trồng mới 30ha rừng; Tổng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao 10ha. 

- Tỷ lệ chất rắn thải ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 98%; Tỷ lệ chất 

thải y tế được xử lý đạt 100%. 

- Kiểm tra 100% các công trình xây dựng; Tỷ lệ các công trình xây dựng 

thực hiện đúng giấy phép đạt từ 95% trở lên trên tổng số công trình được kiểm tra. 

- Xây dựng 10 tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị; Tỷ lệ đô thị 

hóa đạt 74%. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ tại Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết 

HĐND và Kế hoạch, Chương trình, Đề án của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - 

xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 40-

NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về xây dựng và 

phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; 

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

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

trung triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. 

Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh và thành phố nhằm tạo 

quỹ đất sạch để thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ. 

2. Về phát triển kinh tế 
Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, phát triển mạnh 

thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt 

động thương mại truyền thống. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm 

cân đối cung - cầu, gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường 

liên kết trong chuỗi giá trị, chú trọng đến các mặt hàng nông sản. Tăng cường 

quản lý, kiểm tra thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tiếp 

tuc tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; khai thác tốt các tiềm năng du lịch, 

nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình du lịch. Bảo tồn các giá trị di 

sản văn hoá, cảnh quan môi trường nhằm phát triển du lịch bền vững. Phát huy 

hiệu quả mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn, xây dựng 

và thực hiện tốt văn minh thương mại. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về 

đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng 

vùng cây ăn quả, nông sản tập trung như: rau an toàn, hoa đào, mật ong, hạt dẻ, 

.... Thúc đẩy triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm phát 

triển các sản phẩm đặc sản của địa phương, xây dựng 02 sản phẩm đạt từ 03 sao 

trở lên. Thực hiện tốt công tác trồng rừng, tăng cường các biện pháp quản lý, 
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bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Tập trung triển khai có hiệu quả các chương 

trình, đề án, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã 

được phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo toàn diện, quyết liệt Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Phấn đấu xã Hoàng Đồng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã Quảng Lạc đạt 

01 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Mai Pha đạt thêm 02 tiêu chí xã nông 

thôn mới kiểu mẫu, xây dựng 02 thôn kiểu mẫu (thôn Tân Lập, xã Mai Pha và 

thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng), xây dựng 06 khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu. 

Tạo điều kiện thuận lợi để ổn định và nâng cao năng lực hoạt động của các 

cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có. Phối hợp với nhà đầu tư triển khai xây dựng 

cụm công nghiệp Quảng Lạc.   

Phát triển kinh tế tư nhân đi đôi với phát triển kinh tế tập thể. Thực hiện 

Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025, đẩy mạnh phát triển 

kinh tế tập thể, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành viên trong 

hợp tác xã để hợp tác xã thực sự là thành phần quan trọng của nền kinh tế; thúc 

đẩy khởi nghiệp, sáng tạo. Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút 

đầu tư. Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách nhà 

nước, chủ động xử lý các tác động đến nguồn thu ngân sách, quyết tâm thu đạt 

và vượt dự toán giao. Quyết liệt chỉ đạo chống thất thu thuế nhất là trong lĩnh 

vực thương mại, dịch vụ, đất đai, tài nguyên. Thực hiện quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nước và tài sản công đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện 

tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. 

3. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường, GPMB, đầu tư 

xây dựng 

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền 

vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình phát 

triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 đã được UBND tỉnh ban hành 

tại Quyết định số 2706/QĐ-UBND, ngày 25/12/2020 và 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. Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên 

quan triển khai các dự án phát triển đô thị, từng bước xây dựng thành phố Lạng 

Sơn văn minh, hiện đại. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, công khai 

quy hoạch; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn. Triển khai 

lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến 

năm 2045 (sau khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng). Phối hợp với Sở Nội vụ 

tiếp tục triển khai lập đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành 

phố Lạng Sơn; tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị tư vấn lập quy hoạch, các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với Đề án. Chủ động phối hợp với các Sở ngành 

báo cáo rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để đáp ứng yêu cầu không gian và chức năng 

đô thị. Trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các khu đô thị trên địa bàn 

thành phố đã được triển khai quy hoạch chi tiết làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà 
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đầu tư theo quy định. Xây dựng kế hoạch công nhận tuyến đường, phố đạt chuẩn 

văn minh đô thị năm 2023; kiểm tra, đánh giá lại 26 tuyến phố đã được công 

nhận các năm 2018, 2019; tiếp dục duy trì, củng cố tiêu chí văn minh đô thị đối 

với các tuyến đường, tuyến phố đã được công nhận và triển khai gắn biển theo 

quy định. 

Thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ hàng lang an toàn giao thông, 

phát hiện và kiên quyết xử lý những vi phạm lấn chiếm hàng lang ATGT đường 

bộ, đường sắt. Tăng cường chỉ đạo, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, 

lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng, dựng rạp trái quy định gây cản 

trở, mất ATGT và mỹ quan đô thị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám 

sát, quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng 

công cộng đô thị. Lắp đặt điện chiếu sáng đường thôn đảm bảo 100% đường 

trục thôn được chiếu sáng. Tăng cường thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh, 

vườn hoa, công viên tạo cảnh quan đô thị. Triển khai thực hiện trang trí đường 

hoa xuân Xứ Lạng gắn với Lễ hội hoa Đào năm 2023. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên bảo vệ môi 

trường. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và giai đoạn 

2021-2025. Tiếp tục rà soát và quản lý chặt chẽ các khu đất công. Khai thác và 

sử dụng hiệu quả tài nguyên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản. Chủ động phòng, chống, 

giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch các dự 

án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và của thành phố. Đẩy nhanh tiến độ, 

giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng, đưa vào sử dụng các dự án. Tập trung 

giải quyết tồn đọng, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án 

giải quyết các dự án có thời gian thực hiện kéo dài. Tạo các quỹ đất sạch cho thu 

hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ 

nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn. Tăng cường huy động nguồn lực 

cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Huy động mọi nguồn lực cho phát 

triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 

năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào "Nhà nước và nhân dân cùng 

làm" trong đầu tư xây dựng vỉa hè, đường giao thông nông thôn. 

4. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông mới. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Khuyến 

khích trường học công lập chuyển đổi sang loại hình tự chủ một phần (hoặc toàn 

bộ) về tài chính. Khuyến khích giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh 

trong giáo dục phổ thông gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện 

tốt các nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hoàn thành xây dựng thêm 01 trường học 

đạt chuẩn quốc gia.  
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Tích cực triển khai các Nghị quyết Trung ương về công tác y tế, dân số. 

Chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khoẻ. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm, tăng sự hài lòng của người dân. Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả 

mạng lưới y tế cơ sở, phát triển y học cổ truyền, y tế ngoài công lập, đẩy mạnh 

xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng chống 

dịch bệnh; kiểm tra hoạt động kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng; 

quản lý phòng khám tư nhân, phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm vi phạm. 

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể 

thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn 

của đất nước, của tỉnh và thành phố. Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện trùng tu, tôn tạo nhằm phát huy giá trị các 

di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch. Thực hiện có 

hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người thành phố Lạng Sơn phát triển toàn diện. Quản 

lý, tổ chức tốt hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Nâng cao hiệu quả 

các thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần 

chúng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thể thao thành tích cao. Triển 

khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

số trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình chính sách người có công, 

đối tượng bảo trợ và các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân; thực hiện các quyền của trẻ em, làm tốt công tác bình 

đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện hiệu 

quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công 

tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm cho người lao động. 

Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo. Nêu cao tinh thần đoàn kết 

chống mê tín, dị đoan và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi; tiếp tục tạo 

điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu 

sinh hoạt tôn giáo chính đáng của Nhân dân. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; tư pháp 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 

đúng quy định; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, chú trọng đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; tiếp 

tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện pháp luật về 

nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Đẩy mạnh các hoạt động công tác tư pháp. 

6. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính 

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp, duy trì và phát 

huy có hiệu quả hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập 

trung, thống nhất, hướng mạnh về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; đề cao trách 

nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; phát huy tính tự chủ, sáng tạo 
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của cấp dưới trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động lắng 

nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân 

dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 

trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ 

công; bảo đảm tính công khai minh bạch, thuận lợi cho người dân, mở rộng và 

nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” trong giải quyết các 

thủ tục hành chính của thành phố và các phường, xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất 

chính trị vững vàng, có đạo đức công vụ, trình độ, năng lực chuyên môn phù 

hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đối với người đứng đầu chính quyền, 

các cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống, 

ngăn chặn các hành vi sách nhiễu người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp.  

Thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước, quan tâm xây dựng, 

phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác, học tập 

và lao động sản xuất. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri và các kỳ họp 

HĐND thành phố, các phường, xã. 

7. Tăng cường quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại 

Tiếp tục xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận 

an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững 

an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu 

trong khu vực phòng thủ phường Đông Kinh, phường Vĩnh Trại và tham gia 

diễn tập phòng thủ cấp tỉnh. Làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh, xây dựng, 

quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và huấn luyện cho các lực 

lượng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.   

Bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa 

diễn ra trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xâm phạm 

an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, các biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời giải quyết những vấn 

đề phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. 

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; chú 

trọng công tác phòng ngừa, chủ động, thường xuyên mở các đợt tấn công trấn 

áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh các biện 

pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng 

cường công tác phòng, chống cháy nổ. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tiếp tục phát triển quan hệ hữu 

nghị, hợp tác với thành phố Sùng Tả, Thị Bằng Tường (Khu tự trị dân tộc 

Choang, Quảng Tây, Trung Quốc), thành phố Goulburn (Úc), các tổ chức quốc 

tế, các địa phương của các nước có quan hệ truyền thống, ... để phát triển kinh 

tế, xã hội. Triển khai đồng bộ công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại; 

nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. 
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8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ trọng 

tâm, trọng điểm. Chủ động đề xuất, kiến nghị với các sở ngành, UBND tỉnh giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Thực 

hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa UBND với Thường trực HĐND, 

UBMTTQVN thành phố. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận 

động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội, tạo nên sức mạnh tổng 

hợp để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025./. 
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