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 Ngày 06 tháng 3 năm 2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã có cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại thành phố Lạng Sơn. Tham dự cuộc 
kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 
trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng 
nông thôn mới tỉnh, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng UBND tỉnh. 
Về phía thành phố Lạng Sơn có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố 
Lạng Sơn, các phòng, ban, đơn vị của thành phố Lạng Sơn và UBND các 
phường, xã trên địa bàn thành phố.  
 Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo thành phố Lạng Sơn báo cáo tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn 
kiểm tra, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 
 I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 
UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao UBND thành phố Lạng Sơn đã triển 

khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, kịp thời giao các chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 bảo đảm đầy 
đủ nội dung, đúng thời gian theo quy định; đã giao một số chỉ tiêu phân đấu cao 
hơn UBND tỉnh giao, thể hiện sự cố gắng, quyết tâm của đảng bộ, chính quyền 
thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
UBND thành phố cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong dịp 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán.  

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 
trong 02 tháng đầu năm 2019 đạt kết quả tích cực. Triển khai thu ngân sách đạt 
khá so với dự toán tỉnh giao. Đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các nhiệm vụ, 
hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán; thực hiện tốt công tác an sinh xã 
hội, chăm lo, thăm hỏi và chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
hộ nghèo, gia đình có công, lực lượng vũ trang,... theo đúng chủ trương “mọi 
người, mọi nhà đều có Tết”. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, 
mừng Xuân, lễ hội vui tươi, an toàn, lành mạnh. Hoạt động thương mại, dịch vụ, 
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du lịch diễn ra sôi động; thị trường, giá cả cơ bản ổn định. Khắc phục được 
những hạn chế về công tác vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 
2018. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm.  

Đã có một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, các cấp, các ngành 
và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư 
kiểu mẫu; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay tích cực.  

Đạt được kết quả tích cực này là nhờ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh 
đạo thành phố, kiểm soát chặt chẽ của các ngành chức năng, sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị và ý thức người dân ngày càng được nâng lên.  

2. Về hạn chế 
Dự án rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố triển 

khai còn chậm. Chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất theo chuỗi giá trị đem 
lại hiệu quả kinh tế cao. Chưa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về thương 
mại, dịch vụ, du lịch. Chất lượng dịch vụ du lịch còn hạn chế, chưa xây dựng 
được nhiều sản phẩm du lịch có chất lượng cao, ít tua tuyến du lịch. Tại một số lễ 
hội vẫn còn hạn chế về: Ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, đốt vàng mã,... 
 Công tác thu ngân sách mặc dù đạt kết quả tích cực nhưng vẫn còn thất thu 
ở một số lĩnh vực như: Vận tải tư nhân, khách sạn, nhà hàng, nấu cỗ, phông rạp… 
Khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm, công tác giải phóng 
mặt bằng một số dự án còn vướng mắc. Quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, xây 
dựng còn hạn chế (tỷ lệ công trình xây dựng sai giấy phép còn cao; việc lấn 
chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ vẫn diễn ra; còn nhiều điểm ngập úng, ô 
nhiễm môi trường; thùng rác để dọc các tuyến phố). Vẫn còn có nhà vệ sinh tại 
trường học chưa bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định.  
 Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường của một 
số tuyến phố còn hạn chế, đặc biệt là tình trạng đỗ xe ô tô trên tuyến đường một 
chiều tại khu đô thị Phú Lộc 4. Ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức 
trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao; một số công chức còn hạn chế về chuyên 
môn, thiếu chủ động trong thực thi công vụ. Chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo 
của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng.  
  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019 

Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã 
đạt được, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra, tập trung 
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung thực hiện tốt chủ đề của năm 2019 và cũng là chủ đề xuyên 
suốt của cả nhiệm kỳ này về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 
cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm. 
Tập trung cao độ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm để thực hiện hoàn 
thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê 
duyệt. Tập trung triển khai kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 bảo 
đảm đầy đủ, đúng quy định, sát với tình hình thực tế. Phát huy tinh thần chủ 
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động, sáng tạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để tạo bứt phá trong thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, ngày càng phát huy tốt hơn vai 
trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh.  

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm 
trên địa bàn thành phố. Tập trung định hướng, hỗ trợ bà con nông dân phát triển 
nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, hình thành các mô hình tổ chức sản xuất mới 
đem lại giá trị kinh tế cao, trọng tâm là các sản phẩm có lợi thế như: Rau, hoa, 
cây ăn quả… Đẩy mạnh công tác quảng bá các sản phẩm có lợi thế. Chủ động 
phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; ngăn chặn triệt để không để xuất 
hiện, lây lan dịch bệnh.  

Tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại 3 xã đã đạt 
chuẩn, nhất là tiêu chí về tổ chức sản xuất và môi trường. Xây dựng kế hoạch chi 
tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng tới từng cá nhân, đơn vị, xác định lộ trình cụ thể 
cho từng tháng để tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động, khích lệ nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.  

3. Tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp khai thác tối đa các tiềm năng, lợi 
thế về thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh thu hút các 
doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào các điểm, khu du dịch. Tập trung khắc phục 
những hạn chế trong tổ chức lễ hội để tạo ấn tượng tốt đẹp hơn về thành phố 
trong lòng du khách. Tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du 
lịch, dịch vụ. Tạo được nhiều các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, hình thành 
nhiều tua tuyến du lịch có chất lượng. Không để người ăn xin tại các đền chùa, 
điểm du lịch. Quan tâm đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
khoanh vùng, bảo vệ, không để lấn chiếm đất tại các khu di tích lịch sử.  

4. Chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, các chủ đầu tư để thực 
hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng nguồn vốn trong và 
ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh. Tăng cường công tác 
quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, chỉnh 
trang đô thị, trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất 
trái phép. Kiểm tra, rà soát lại quỹ đất công để đưa vào sử dụng cho hiệu quả, xây 
dựng các công trình công cộng hoặc đấu giá để bổ sung nguồn lực cho đầu tư 
phát triển; đồng thời khảo sát, nghiên cứu tạo quỹ đất mới phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của thành phố.  

Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã; tăng cường tuyên 
truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh 
môi trường. Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, từng bước giải quyết 
những vấn đề bất cập về việc lấn chiếm lòng lề đường phục vụ hiếu hỷ, đỗ xe ôtô, 
bán hàng ăn,… Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chỉnh trang đô thị, 
trang trí các tuyến phố bảo đảm sạch đẹp để phục vụ tốt Chương trình Gặp gỡ 
đầu Xuân và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Quảng 
Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang 
Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức vào tháng 3 năm 2019.  
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Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ dự án Đường Mỹ Sơn - Na Làng để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 
dự án.  

5. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, trong đó tập trung 
thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu ở các nguồn thu có tiềm năng và các 
khoản còn thất thu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử 
dụng ngân sách nhà nước. 

 6. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, 
thể thao, môi trường…; trong năm 2019 phải bảo đảm 100% trường học trên địa 
bàn thành phố có nhà vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; yêu cầu hiệu 
trường, hiệu phó các trường học phải kiểm tra nhà vệ sinh ít nhất 01 lần/01 ngày; 
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chưa xây dựng Trường 
THCS công lập chất lượng cao.  

Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng; tăng cường 
quản lý hành nghề y dược tư nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm 
tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, 
nhất là kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; quan tâm đến lựa 
chọn nghề, đào tạo nghề cho lao động tại thành phố cho phù hợp; thực hiện tốt 
công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. 

7. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, 
đối ngoại, chú trọng các giải pháp nhằm kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tai 
nạn giao thông. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; 
đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt các 
chính sách, quy định về dân tộc, tôn giáo, tổ chức chu đáo Đại hội Đại biểu các 
dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 
22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực 
hiện hương ước, quy ước. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
lựa chọn cán bộ, công chức có tâm huyết, trách nhiệm, hiểu việc, thạo việc để 
thực hiện nhiệm vụ này. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo ngay tại 
cơ sở; tập trung rà soát, xử lý vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dự luận quan 
tâm. 

8. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng 
cao ý thức trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của các cấp, các 
ngành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện 
tinh giải biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo đúng chỉ 
đạo của trung ương và của tỉnh.   

Tập trung các biện pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; phối hợp với Sở 
Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, 
lựa chọn một số dự án để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh 
nghiệm tham gia đầu tư. 

III. VỀ NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  
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Những kiến nghị, đề xuất của thành phố Lạng Sơn đã được thành viên các 
ngành tham gia đoàn kiểm tra trả lời trực tiếp tại buổi làm việc, yêu cầu thành phố 
Lạng Sơn, các đơn vị trực thuộc tiếp thu, nghiên cứu thực hiện theo quy định.  
 1. Về bố trí vốn để thanh toán đối với 02 dự án hoàn thành Nhà 8 phòng học 
mầm non 8-3,  Trường Tiểu học Vĩnh Trại: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn cho 
02 dự án trong 6 tháng cuối năm 2019. 

2. Về bố trí bổ sung kinh phí để hoàn ứng 7,4 tỷ đồng đã tạm ứng chi trả 
cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu 
dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại từ năm 2012: Giao Sở Tài chính tham mưu, đề 
xuất UBND tỉnh xem xét chuyển từ tạm ứng sang chi ngân sách theo quy định. 

3. Về cơ chế phân chia đối với phần thu tiền sử dụng đất, thuê đất từ dự án 
đầu tư phát triển đô thị: Nội dung này liên quan đến nghị quyết của HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh tiếp thu và sẽ kiến nghị với HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh cơ chế 
này cho phù hợp hơn.  

4. Về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà 
Triệu (đoạn Lê Lợi - Lý Thái Tổ và đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu), thành 
phố Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT: Giao Sở Kế 
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đối chiếu 
với các quy định, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.  

IV. NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH 

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng 
Sơn đề xuất quy hoạch bãi đỗ xe ôtô tĩnh trên địa bàn thành phố. 

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải chủ động 
giải quyết các kiến nghị cụ thể của UBND thành phố Lạng Sơn đối với từng sở, 
báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.  

UBND thành phố Lạng Sơn tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, chủ động 
phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ; đối với những 
vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết với 
mong muốn tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Lạng Sơn 
trong thời gian tới.   

UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên 
quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bi thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT, TNMT,  
  GTVT, GD&ĐT, YT, LĐTBXH,  
  VHTTDL, BDT, CA tỉnh, Cục Thuế,  
  Liên minh HTX, VPĐP NTM tinh; 
- Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (PT). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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