
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:119/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày 15 tháng 02 năm 2023 

 
BÁO CÁO 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  

tháng 02/2023, nhiệm vụ công tác tháng 3/2023 
 

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế 

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

dạng, lượng hàng hóa dồi dào, phong phú đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu mua 

sắm của nhân dân và khách du lịch trên địa bàn thành phố, riêng các loại hàng 

thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, hoa quả tăng 8-11% so với tháng trước. 

Thu ngân sách tính đến hết ngày 15/02/2023 thu được 16.474 tỷ đồng, lũy 

kế đạt 65.302 tỷ đồng; đạt 17,9% dự toán tỉnh; 16,3% dự toán thành phố giao; 

110,9% so với cùng kỳ 2022. Tháng 02 ước đạt số thu 30 tỷ đồng. Luỹ kế 01 

tháng ước đạt 80 tỷ đồng. 

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 xây dựng Kế hoạch đầu tư công trình thủy lợi năm 2023; Kiểm tra 

công tác tưới tiêu chuẩn bị chi vụ Đông - Xuân năm 2023. Chỉ đạo, đôn đốc, 

hướng dẫn duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 3 xã. Tiếp 

tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, 

xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Chỉ đạo phòng Kinh tế đôn đốc xã Quảng Lạc 

hoàn thiện báo cáo, hồ sơ xây dựng NTM nâng cao. 

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

2.1. Quản lý đô thị 

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

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

2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 (lĩnh vực Quản lý đô thị phụ trách); Kế 

hoạch số 154/KH-UBND, ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện 

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035 (giai đoạn 1, 

năm 2021 - 2025); Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở 

rộng thành phố Lạng Sơn và thành lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn. 

Trong tháng đã cấp 25 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra 08 công trình 

có GPXD; kiểm tra, xử lý 01 công trình xây dựng sai nội dung GPXD. Ban hành 

01 Quyết định XPVPHC trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền: 17.500.000 đồng; 

01 trường hợp đã nộp tiền theo quyết định XPVPHC do Chủ tịch UBND thành phố 
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ban hành tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiền là 8.750.000 đồng. Tổ 

chức thu tiền thuê nhà từ quản lý, vận hành nhà ở xã hội trên địa bàn với tổng số 

148.986.000 đồng1. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố với 

tổng số tiền 151.102.000 đồng2. 

Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023; Tăng cường các biện pháp phòng ngừa 

tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên địa 

bàn; 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 trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023 và phục vụ các hoạt động Văn hóa - Du lịch và Lễ hội truyền thống Xuân 

Quý Mão năm 2023. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ kết cấu 

hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn thành phố. 

Ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 03/02/2023 về xây dựng các tuyến 

đường phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2023 trên địa bàn. Tổ chức cắt tỉa nâng tán 

cây xanh trên các tuyến đường chính đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; 

thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo dưỡng, bảo vệ đường hoa Xuân phục vụ tốt nhu 

cầu tham quan, thưởng ngoạn, du xuân của nhân dân và du khách. 

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Năm 2023, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố làm 

Chủ đầu tư 38 dự án với tổng số kế hoạch vốn là 233.796 triệu đồng. Tháng 

2/2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 7.850,405 triệu đồng tương ứng với 3,36% 

kế hoạch vốn năm 2023. 

Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: khảo sát, lập nhiệm vụ thiết kế 

06 dự án; Hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương đầu tư 02 dự án. Lập Báo cáo Nghiên 

cứu khả thi dự án, ký HĐ tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị 01 

dự án; thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT, Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án; 

Hoàn chỉnh hồ sơ khảo sát, thiết kế bổ sung hạng mục Cải tạo nâng cao đường 

Nguyễn Du thuộc dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến 

khách sạn Đông Kinh); thẩm định và phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng điều 

chỉnh, bổ sung 03 dự án; Lập hồ sơ điều chỉnh dự án Tiểu khu tái định cư khối 9, 

phường Vĩnh Trại. Công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500: Lựa 

chọn tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch 02 đồ án. Hoàn chỉnh Báo cáo xin chủ 

trương của tỉnh về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch. Hoàn thiện hồ sơ điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch 02 đồ án. Tổ chức lựa chọn nhà thầu 02 dự án; Khởi công 

xây dựng 02 dự án. Tiếp tục triển khai thi công đối với 12 công trình. Kiểm tra 

công tác nghiệm thu 07 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; Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản 

                                           
1 Tiền thuê nhà 85 lượt với số tiền là 122.551.000 đồng; giá vận hành nhà ở xã hội 69 lượt với số tiền là 16.775.000 

đồng; giá dịch vụ trông giữ xe nhà ở xã hội 63 lượt với số tiền là 9.680.000 đồng. 
2 Thu 05 công trình xây dựng miễn phép: 4.800.000 đồng; Thu 07 công trình doanh nghiệp: 8.585.000 đồng; Tại 

các đơn vị nhận ủy nhiệm thu trên địa bàn thành phố: 137.717.000 đồng. 
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đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8 phường 

xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Tiếp tục chỉ đạo xử lý các khu đất công trên 

địa bàn; Phối hợp rà soát, tổng hợp việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện 

các công trình, dự án để phục vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Báo cáo 

trình thuyết minh phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Phú Lộc IV - Điểm tái 

định cư tiếp giáp nút giao thông số 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng 

Sơn (Hạng mục nút giao thông số 3-tuyến số 5). 

Ban hành 05 Quyết định giao đất tái định cư cho 05 hộ gia đình, cá nhân bị 

ảnh hưởng với diện tích giao 353,6m2; Tổng số 45 hồ sơ tiếp nhận (trong tháng 

tiếp nhận mới 11 hồ sơ, tháng trước chuyển sang 34 hồ sơ, không đủ điều kiện 07 

hồ sơ, đang xử lý 38 hồ sơ). Chỉ đạo phòng TNMT 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.  

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 59 hộ gia đình bị ảnh hưởng 08 dự án với 

tổng giá trị 18.714.965.764  đồng. Đã bàn giao tổng diện tích 53.909,9m2 của 21 

hộ gia đình để thực hiện 3 dự án. 

4. Văn hoá - xã hội 

 Chỉ đạo phòng GĐ-ĐT hoàn thành công tác Sơ kết học kỳ I, năm học 2022-

2023. Thực hiện kiểm tra công tác dạy và học sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 

Chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh.  

Duy trì việc tuyên truyền triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày 

kỷ niệm trong tháng. Tiến hành kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, 

các cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch, thể thao, thông tin, truyền thông trên địa 

bàn thành phố. Duy trì tốt các nội dung hoạt động của Phố đi bộ Kỳ Lừa - thành phố 

Lạng Sơn vào ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Tổ chức thành công Lễ công bố hệ thống 

du lịch thông minh trên nền tảng số đối với Khu di tích danh thắng Nhị -Tam 

Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc. Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin thực 

hiện tốt  các hoạt động Văn hóa - Du lịch, Lễ hội truyền thống trên địa bàn; Hội 

thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” năm 2023. 

Hoàn thành chuyển 945 xuất quà của tỉnh và 945 của Chủ tịch nước đến các 

đối tượng người có công, gia đình chính sách. Tổ chức và tham gia cùng đoàn lãnh 

đạo của tỉnh tặng quà tết cho các gia đình chính sách, NCC, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, đối tượng BTXH, hộ khó khăn đột xuất nhân dịp tết Nguyên đán năm 

2023. Chỉ đạo phòng Lao động-TB&XH tổng hợp báo cáo tình hình tai nạn lao 

động, an toàn vệ sinh lao động năm 2022; Báo cáo tình hình lao động ngoại tỉnh 

trở về quê ăn Tết năm 2023. Quan tâm công tác từ thiện nhân đạo, tổng giá trị hoạt 

động cứu trợ nhân đạo đạt: 1.295.918.000đ. 

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

chung là 2.160 lượt; tổng số điều trị là 849 lượt. Tổ chức  tuyên truyền  lồng ghép 

về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được 51 buổi có 2580 người dự, 

phát thanh qua loa 30 lần, phát 204 tờ rơi. Không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra 

trong tháng. 

5. Công tác an ninh, quốc phòng: 
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Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, hoàn thành 

công tác tuyển quân năm 2023 theo kế hoạch, bàn giao đủ 113 công dân theo chỉ 

tiêu giao. Phạm pháp hình sự xảy ra 02 vụ (giảm 03 vụ so với tháng trước), thiệt 

hại tài sản trị giá khoảng 3.000.000đ. Bắt 07 vụ 11 đối tượng có hành vi mua bán, 

tàng trữ trái phép chất ma túy; thu 3,274 gam Heroin, 108,516 gam 

Methamphetamine, 1,312 gam MDMA, 1,203 gam Ketamine. Kiểm tra phát hiện 

02 TH kinh doanh 50 chiếc giá điện thoại, 03 sản phẩm động vật nghi là túi mật 

khô và bàn chân của loài gấu trị giá khoảng 14.000.000đ, đang lập hồ sơ xử lý. 

Kiểm tra 06 cơ sở thờ tự, chưa phát hiện vi phạm, kiến nghị khắc phục 08 sơ hở 

thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, 

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

khoảng 5.000.000đ. Tổ chức 240 ca với 1.274 lượt CBCS tuần tra kiểm soát phát 

hiện lập biên bản 132 trường hợp vi phạm Luật GTĐB (ô tô 29, mô tô 103). Xử 

phạt tại chỗ 36 trường hợp,  5.400.000đ; tạm giữ phương tiện 61 trường hợp; tạm 

giữ giấy tờ 35 trường hợp. Ra quyết định xử phạt VPHC 142 trường hợp với số 

tiền 140.715.000đ; tước giấy phép lái xe 07 trường hợp. 

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

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

lao động. Ban hành Quyết định tiếp nhận và bố trí công tác đối với 02 trường hợp 

trúng tuyển kỳ tiếp nhận không qua thi tuyển; Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp 

lương đối với 35 trường hợp giáo viên Mầm non từ hạng III lên hạng II; Quyết 

định nâng bậc lương thường xuyên đối với 03 công chức; nâng bậc lương trước 

thời hạn đối với 63 viên chức. Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. 

Hoàn thành công tác đánh giá chính quyền địa phương năm 2022. 

Tổ chức tiếp công dân theo định kỳ được 21 lượt/32 công dân (vào ngày 

16/01/2023 và ngày 01/02/2023). Thụ lý khiếu nại 02 vụ việc (Nguyễn Văn Tám; Nông 

Thị Hòa) và tham mưu Quyết định gia hạn thời gian giải quyết 02 vụ việc khiếu nại 

(Nguyễn Văn Tám; Nông Thị Hòa). Bàn giao 10 bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố 

cáo cho Thanh tra tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định đối với các vụ 

việc công dân khiếu tiếp, tố tiếp . 

Ban hành thông báo và thụ lý giải quyết 22 hồ sơ xin thay đổi, cải chính hộ 

tịch, xác định lại dân tộc; 01 hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Chứng 

thực chữ ký người dịch 62 lượt/108 bản; 01 trường hợp chữ ký cá nhân; 96 

lượt/218 bản sao từ bản chính; chứng thực bản sao điện tử trên cổng dịch vụ công 

quốc gia được 20 việc. Ban hành 09 Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất 

đai, hoạt động xây dựng; hủy bỏ 02 quyết định, trong đó 01 quyết định về xử phạt 

vi phạm hành chính, 01 quyết định cưỡng chế, các quyết định đã ban hành thực 

hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2023 và các nhiệm vụ kinh tế, xã hội ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên 

đán. Triển khai kịp thời các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan 

thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố; thực hiện tốt các 
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hoạt động Văn hóa, Du lịch và lễ hội trên địa bàn. Tiến độ công tác GPMB các dự 

án trọng điểm trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Các chế 

độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm giải quyết kịp thời, 

đúng quy định; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh quốc phòng được ổn định. 

2. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân 

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

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

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

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

gian dẫn đến chậm trễ. 

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

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

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

phương án tính toán bồi thường, hỗ trợ. 

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

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

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

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

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

đầu tư không bố trí đủ kinh phí. 

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. 

III. THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC 

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

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

- Các đơn vị còn có nội dung chưa tham mưu giải quyết: 04 nội dung 

+ Phòng Kinh tế: 02 nội dung 

+ Phòng Tài nguyên – Môi trường: 02 nội dung 

- Các đơn vị còn có nội dung tham mưu giải quyết chậm: 07 nội dung 

+ Phòng Kinh tế: 02 nội dung 

+ Phòng Quản lý đô thị: 02 nội dung 

 + Trung tâm Văn hóa - Thể thao: 02 nội dung 

 + Phòng Giáo dục và Đào tạo:01 nội dung 

(Có biểu chi tiết kèm theo Báo cáo) 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 3/2023 

1. Lĩnh vực kinh tế 

 Trình Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hoàng Đồng 
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năm 2023; ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã 

Hoàng Đồng năm 2023. 

 Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, Hợp tác xã xuân Quý Mão 2023 trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn 

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.  

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã tiếp tục duy trì và nâng cao các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân 

cư kiểu mẫu. 

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.  

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc UBND các phường, xã về công tác TTĐT và các 

trường hợp dựng rạp trái phép trên địa bàn thành phố. Triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông 

trên địa bàn; thực hiện tốt các nhiệm vụ của “Năm an toàn giao thông 2023”. Chỉ 

đạo UBND các xã lựa chọn tuyến đường để tổ chức phát động “Lễ ra quân làm 

đường GTNT đầu xuân 2022” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu. 

Hoàn thiện lắp đặt, thay thế đèn trang trí đảo giao thông nút giao đường Hùng 

Vương - đường Đinh Tiên Hoàng. Chỉ đạo rà soát, thống kê số lượng cây xanh để 

xây dựng kế hoạch cắt tỉa, cắt hạ thấp tán khống chế chiều cao, nâng tán cây xanh 

đảm bảo an toàn giao thông và hành lang lưới điện. 

Tiếp tục duy trì công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước; sửa chữa nhỏ một số hạng mục nhà chung cư để đảm bảo vận hành. 

Triển khai công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, thu 

các công trình xây dựng tại bộ phận một cửa và các công trình xây dựng của cơ 

quan Nhà nước, doanh nghiệp, các công trình xây dựng thuộc khu vực được miễn 

phép xây dựng trên địa bàn thành phố. 

2.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 

Chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư: Thông qua nhiệm vụ, phương án thiết kế 02 

dự án; Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án; khảo sát, lập nhiệm vụ thiết kế 02 dự 

án. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT, Báo cáo nghiên cứu khả thi 06 dự án. 

thẩm định hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công 01 dự án; thẩm định và phê duyệt thiết kế 

và dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung 02 dự án; Lập hồ sơ điều chỉnh 01 dự án. 
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Công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500: Lựa chọn tư vấn lập điều 

chỉnh quy hoạch 02 đồ án; Hoàn chỉnh Báo cáo xin chủ trương của tỉnh về nội dung 

điều chỉnh cục bộ Quy hoạch; Hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch 02 đồ án. Công tác lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng công trình xây 

dựng 01 dự án. Tiếp tục triển khai thi công đối với 15 công trình. Kiểm tra công 

tác nghiệm thu 07 công trình. 

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

  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/7/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 02/11/2018 của UBND 

tỉnh; Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 04/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến năm 

2020 và những năm tiếp theo; 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. 

  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. Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất 

một số khu đất, tài sản trên đất theo thẩm quyền đối với các khu đất đủ điều kiện góp 

phần hoàn thành dự toán thu ngân sách thành phố. 

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

hướng giải quyết các dự án. Tiếp tục tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 

bằng các dự án trên địa bàn: Dự án Khu Tái định cư và Dân cư Nam Nguyễn Đình 

Chiểu; Dự án Xây dựng trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn; Dự án Khu đô thị mới Bến 

Bắc; Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và điều chỉnh mở rộng Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I; Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II, đợt 4), 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bờ 

trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn (Địa phận xã Mai Pha); 

4. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

Duy trì tốt các hoạt động dạy và học; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp tỉnh; thi HSG cấp tỉnh lớp 9 các môn văn hoá.  

Thực hiện tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng. Thông tin về 

các hoạt động Văn hóa, Du lịch và lễ hội trên địa bàn tới Nhân dân và du khách 

bằng nhiều hình thức.  

Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, chế độ người có 

công. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh 

hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Chỉ đạo các đơn vị 

thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tiếp tục tăng cường kiểm tra và 

đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ công tác dân 

tộc, tôn giáo theo kế hoạch. 

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. Tổ chức, triển khai 
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thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, 

tiến độ, chất lượng.  

 Tiếp tục duy trì lịch trực tiếp công dân thường xuyên theo quy định, tiếp công 

dân định kỳ vào ngày 01 và 16 hàng tháng. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn 

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

dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ công tác năm 

2023; Rà soát các hồ sơ cưỡng chế theo quy định.  

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

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

Sơn năm 2023; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

6. Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, công tác 

huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm 

về an ninh trật tự; duy trì và triển khai các phương án đảm bảo ANTT- Trật tự 

ATGT trên địa bàn./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Cục Thống kê 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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