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Về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, 
định hướng đến năm 2050 

----- 

I- TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ LẠNG 
SƠN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 

Sau 08 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU, ngày 29/5/2013 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn 
đến năm 2020, thành phố Lạng Sơn đã tích cực khai thác và phát huy các tiềm 
năng, lợi thế cho phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng 
thương mại, dịch vụ và du lịch là chủ đạo; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất một 
số ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm đạt 9,3%; thu ngân sách tăng nhanh, 
bình quân hằng năm đạt trên 10%; hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ ngày 
càng phát triển; kinh tế nông nghiệp, nông thôn từng bước chuyển dịch đúng 
hướng, hiệu quả kinh tế ngày càng cao; công tác quy hoạch, quản lý đô thị, giải 
phóng mặt bằng, thu hút đầu tư trên địa bàn đạt nhiều kết quả quan trọng. Hạ tầng 
đô thị từng bước được rà soát, đầu tư nâng cấp đồng bộ; bộ mặt đô thị có nhiều 
thay đổi, hoàn thiện và hình thành thêm nhiều khu đô thị mới, tỷ lệ đô thị hóa đạt 
72%. Đời sống vật chất, tinh thần, nếp sống văn hóa của Nhân dân được nâng lên. 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo 
luôn được quan tâm thực hiện; hoạt động của bộ máy hành chính từng bước được 
đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh 
được bảo đảm vững chắc. Thành phố Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới và công nhận đô thị loại II trước 
thời hạn, nay đang tiếp tục xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết trong thời gian qua đã bộc lộ một số 
hạn chế, yếu kém, đó là: Thành phố Lạng Sơn phát triển vẫn chưa tương xứng với 
tiềm năng, vị thế hiện có của trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá và là động lực 
phát triển của tỉnh; nhiều tiêu chí đô thị loại II còn ở mức thấp, chưa đạt điểm tối 
đa. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chất lượng một số loại hình dịch vụ 
chưa đáp ứng yêu cầu; phát triển của ngành du lịch chưa đa dạng, chất lượng và 
giá trị gia tăng chưa cao. Tốc độ đô thị hóa còn chậm. Thu hút nguồn lực chưa đáp 
ứng được yêu cầu phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng cụm công 
nghiệp, du lịch và dịch vụ còn thiếu, chưa đồng bộ, hạ tầng giao thông chưa đáp 
ứng yêu cầu đổi mới; việc đầu tư một số khu đô thị, khu dân cư còn kéo dài; công 
tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang, quản lý các khu đô thị, quản lý trật 
tự xây dựng, đất đai, xử lý ngập úng, ô nhiễm môi trường còn hạn chế, bất cập; 
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thiếu các khu vui chơi, giải trí công cộng; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 
chưa đạt chỉ tiêu đề ra, còn hiện tượng quá tải cục bộ về số lớp, số học sinh ở một 
số trường học trên địa bàn; việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh đô 
thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội, vệ sinh môi trường của một bộ phận Nhân dân 
còn hạn chế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hiệu lực, hiệu quả 
lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội một số mặt còn hạn chế; công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật có lúc chưa hiệu quả. 

Những hạn chế, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, 
nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Đó là: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một 
số cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao, có lúc 
còn lúng túng, chưa quyết liệt. Sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước giữa 
một số sở, ngành của tỉnh và chính quyền thành phố Lạng Sơn trong công tác quản 
lý, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị chưa thường xuyên, còn một số bất 
cập, chậm triển khai một số dự án, công trình trọng điểm có vai trò thúc đẩy sự 
phát triển của thành phố. Chất lượng quy hoạch còn thấp, diện tích, quy mô, cơ cấu 
dân số còn nhỏ, chưa thu hút được những nhà đầu tư chiến lược để phát triển các 
trung tâm thương mại, dịch vụ cấp đô thị; nguồn lực đầu tư cho thành phố Lạng 
Sơn để xây dựng đô thị loại II chưa đáp ứng yêu cầu; thiếu cơ chế, chính sách 
mang tính đột phá, đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối 
với thành phố để tạo ra động lực mới cho phát triển, nhất là trong thu hút đầu tư. 

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

Xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, chính trị, 
văn hóa của tỉnh và khu vực các tỉnh vùng Đông Bắc. Trong đó, xác định phát huy 
nội lực của thành phố Lạng Sơn là chủ lực, nguồn lực của tỉnh có vai trò hỗ trợ, 
thúc đẩy nhanh sự phát triển của thành phố Lạng Sơn. 

Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển thành phố Lạng Sơn; tập 
trung phát triển du lịch, dịch vụ từng bước trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, là 
khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố 
Lạng Sơn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Huy 
động mọi nguồn lực đầu tư và phát triển thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị xanh, 
sạch, có hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Định hướng và các chính sách 
phát triển thành phố Lạng Sơn được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội chung của tỉnh, khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và có sự kết 
nối chặt chẽ với các huyện trong tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, xã hội hóa mọi 
nguồn lực, xác định rõ cơ chế, chính sách có tính đặc thù để khai thác hiệu quả các 
tiềm năng, thế mạnh, tạo sự phát triển đột phá, nhanh, toàn diện và bền vững cho 
thành phố Lạng Sơn.  

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn thành đô thị xanh, sạch, thông 
minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; cải thiện và nâng cao đời sống 
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vật chất và tinh thần cho Nhân dân; phấn đấu đến năm 2030, đạt những tiêu chí cơ 
bản của đô thị loại I. 

2.2. Chỉ tiêu đến năm 2030 

2.2.1. Giai đoạn 2021 - 2025:  

- Hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa, đẩy mạnh đầu tư xây dựng để 
đạt điểm tối đa các tiêu chí của đô thị loại II. Phấn đấu cân đối thu chi ngân sách 
75%; đón được ít nhất 3 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 
toàn đô thị đạt 65% (khu vực nội thị đạt 82%). 

- Có 07 công trình văn hóa cấp đô thị; 06 công trình thể thao cấp đô thị; tỷ lệ 
đất giao thông so với đất xây dựng đạt 15%; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, 
tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy đạt 70%; tỷ lệ nước thải đô thị được 
xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 35%; có 01 nhà tang lễ trở lên; 05 khu không gian 
công cộng của đô thị; có công trình kiến trúc tiêu biểu cấp tỉnh mang tính chất tiêu 
biểu về văn hóa của Lạng Sơn; giao thông khu vực ngoại thị đạt 45%. 

- 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ lao động qua đào tạo 
đến năm 2025 đạt 85% trở lên. 

2.2.2. Giai đoạn 2026 - 2030:  

- Đảm bảo cân đối thu chi ngân sách 100% trở lên; phấn đấu đón được ít 
nhất 4,5 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt 
70% (khu vực nội thị đạt 85%). 

- Có 10 công trình văn hóa cấp đô thị; 07 công trình thể thao cấp đô thị; tỷ lệ 
đất giao thông so với đất xây dựng đạt 16%; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, 
tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy đạt 72%; tỷ lệ nước thải đô thị được 
xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 40%; có 02 nhà tang lễ trở lên; 06 khu không gian 
công cộng của đô thị; có công trình kiến trúc tiêu biểu cấp quốc gia; giao thông 
khu vực ngoại thành, ngoại thị đạt 50%. 

- 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ lao động qua đào tạo 
đến năm 2030 đạt 90% trở lên.  

2.3. Định hướng đến năm 2050 

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cấp chất lượng đô thị, 
đạt đô thị loại I, khắc phục các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa so với yêu cầu đô thị 
loại I. Xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thông minh, 
hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; là một trong những đô thị tiêu biểu 
của vùng Đông Bắc.  

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Hoàn thành việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố 
Lạng Sơn; hoàn thành lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết; tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, 
quản lý đô thị; quản lý đất đai, môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển 
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Thực hiện tốt công tác lập và quản lý quy hoạch. Quy hoạch đô thị theo 
hướng đô thị thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Hoàn thành 
điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2040 và 
tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng 
Sơn theo tiêu chí đô thị loại I, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian và chức năng 
đô thị. Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố, các phường, xã bảo đảm tiêu 
chuẩn quy định làm cơ sở để quy hoạch, xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển 
thành phố. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết các phường, xã phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tầm nhìn dự báo, 
đồng bộ làm cơ sở để thực hiện thu hút dự án đầu tư xây dựng và quản lý đô thị. 
Thành lập 4 - 5 phường mới để mở rộng khu vực nội thành; thực hiện đầu tư xây 
dựng một số hạ tầng xã hội cấp đô thị bảo đảm tiêu chí đô thị loại I. Tăng cường 
công tác quản lý đô thị; xây dựng và duy trì có hiệu quả các tuyến phố văn minh đô 
thị; chú trọng chuyển đổi hệ thống điện chiếu sáng công cộng theo hướng tiết 
kiệm, sử dụng năng lượng tái tạo; nâng cao diện tích cây xanh công cộng khu vực 
nội thành, nội thị đạt tiêu chuẩn 7m2/người, cây xanh toàn đô thị đạt 10m2/người. 
Hướng tới đồng bộ theo chủng loại cây xanh trên các tuyến phố, tạo điểm nhấn cho 
đô thị. Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 trồng trên 5.000 cây xanh, giai đoạn 2026 - 
2030 trồng trên 10.000 cây xanh. Định hướng đến năm 2050, thành phố Lạng Sơn 
là một trong những thành phố tiêu biểu về môi trường xanh - Thành phố hoa Đào 
của cả nước. 

Thực hiện tốt việc rà soát, kịp thời điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, khu vực khai thác đất phù hợp nhu cầu đầu tư phát triển. Tiếp tục rà soát 
và quản lý chặt chẽ các khu đất công. Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên. 
Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường; 
quy hoạch khu vực đổ rác thải xây dựng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thải, 
rác thải, khí thải tại các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư; đầu tư, nâng cấp, 
cải tạo hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải y tế, chất thải độc hại. Chấn chỉnh, 
ngăn chặn triệt để việc chôn cất, mai táng không đúng quy định nhằm bảo vệ môi 
trường, tạo cảnh quan du lịch trên địa bàn thành phố. Hoàn thành quy hoạch và kêu 
gọi đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang thành phố Lạng Sơn; tăng cường công 
tác xây dựng, quản lý nghĩa trang trên địa bàn. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư bảo đảm kế hoạch để thực hiện hiệu quả các công trình, dự án đầu tư 
trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và của thành phố trên địa bàn. Tập trung rà 
soát các dự án, giải quyết dứt điểm bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công 
các dự án trên địa bàn thành phố để sớm đưa vào sử dụng. 

2. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ 
tầng giao thông, đô thị, cụm công nghiệp 

Quan tâm kêu gọi thu hút để đầu tư các dự án theo Chương trình phát triển 
đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035 đã được phê duyệt tại Quyết định 
2706/QĐ-UBND, ngày 25/12/2020; Kế hoạch 127/KH-UBND, ngày 19/7/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
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đến năm 2035. Xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Lạng Sơn. Huy 
động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển hạ tầng xã hội, khu đô 
thị, cảng cạn; tuyến giao thông kết nối ngoại và nội thành, mạng lưới đường nội bộ 
các khu đô thị; bãi đỗ xe tĩnh, điểm đỗ dừng xe buýt; chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp 
các đường phố chính theo quy hoạch được phê duyệt, từng bước xây dựng kết cấu 
hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông, các khu chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung theo quy hoạch; khắc phục những tiêu chí còn thiếu so với tiêu chuẩn đô thị 
loại II; từng bước hoàn thiện hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại I.  

Tập trung chỉnh trang hạ tầng đô thị một số phường trọng điểm để tạo điểm 
nhấn trên địa bàn thành phố. Xây dựng các khu đô thị, khu chức năng theo hướng 
mở rộng phát triển đô thị; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bảo đảm kết nối 
liên thông giữa các khu vực. Tập trung nguồn lực đầu tư các công trình công cộng 
phục vụ đời sống tinh thần cho Nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng công 
nghệ thông tin cho chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Phát triển thành phố 
Lạng Sơn theo hướng tăng trưởng xanh, có hạ tầng đồng bộ, bền vững; có nhiều 
công trình kiến trúc điểm nhấn, nhiều không gian công cộng, công viên, cây xanh. 

Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, gắn 
với bảo vệ môi trường, ưu tiên thu hút một số ngành công nghiệp mới, công nghệ 
cao để tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Kêu gọi thu hút đầu tư, từng bước 
hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp. 

3. Huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho 
phát triển kinh tế - xã hội 

Tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, tạo 
bước đột phá cho đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, đẩy nhanh tốc độ 
tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình 
dịch vụ, các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao, trong đó 
phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; đến năm 2030 
du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát 
triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030; Đề 
án Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
xây dựng hình ảnh thành phố Lạng Sơn - Thành phố hoa Đào. Tạo điều kiện cho 
nhà đầu tư triển khai các dự án du lịch trên địa bàn, đầu tư rừng cảnh quan, xây 
dựng quảng trường, công viên, trung tâm thương mại và các dự án phát triển đô thị 
khác. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Phố đi bộ Kỳ Lừa để 
thu hút và phục vụ phát triển du lịch gắn với kinh tế đêm; phát triển một số khu 
phố ẩm thực đêm. Tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Lạng Sơn 
với các huyện trong tỉnh, nhất là khu du lịch nghỉ dưỡng Mẫu Sơn và các địa 
phương của tỉnh bạn, khai thác tối đa lợi thế tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - 
Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

Chú trọng công tác thông tin quảng bá, xúc tiến đầu tư. Tạo điều kiện phát 
triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, như: Tài chính, ngân hàng, du 
lịch, thương mại, viễn thông...; khuyến khích phát triển các hình thức mua sắm 
hiện đại, thông minh; phát triển một số loại hình bán buôn, bán lẻ theo hướng văn 
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minh hiện đại. Huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình thương mại, 
dịch vụ hiện đại làm điểm nhấn, tương xứng đô thị loại I.  

Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ưu tiên phát 
triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất 
hàng hóa nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao; hình thành và phát triển các 
chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. 

4. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng các 
thiết chế văn hóa, thực hiện chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân 

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững và phát huy thành tích 
giáo dục mũi nhọn, vị trí trong nhóm dẫn đầu của tỉnh và ngang bằng các tỉnh khu 
vực Đông Bắc. Rà soát, quy hoạch, xây dựng các cơ sở giáo dục, đào tạo, trường 
học mới để đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân 
đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các cơ sở y tế, du lịch, chuyển 
đổi một số trường học công lập sang loại hình tự chủ một phần (hoặc toàn bộ) về 
tài chính; có cơ chế thành lập trường học chất lượng cao và tự chủ về tài chính. 
Huy động đa dạng nguồn vốn đầu tư để xây dựng một số cơ sở đào tạo, dạy nghề 
đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.  

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, có cơ chế, chính sách thu hút và đào tạo 
nguồn nhân lực có chất lượng, lao động có trình độ cao, các chuyên gia đầu ngành. 
Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch theo cơ cấu hợp lý, 
bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, hội nhập.  

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong 
thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Khôi phục, bảo tồn và phát huy các 
giá trị di tích lịch sử, các lễ hội truyền thống, các giá trị văn hóa cộng đồng của 
thành phố. Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thể thao quần chúng, phát triển 
các môn thể thao mũi nhọn, thành tích cao. Xây dựng hoàn thiện một số công trình 
văn hóa trọng điểm, như: Quảng trường, công viên, sân vận động, nhà đa năng, rạp 
chiếu phim, nhà tang lễ...; tăng cường đầu tư xây dựng các sân chơi, bãi tập, công 
trình thể thao. Thúc đẩy xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết 
chế văn hóa, thể thao đạt tiêu chuẩn cấp vùng đáp ứng yêu cầu phát triển. 

Nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Nâng cao năng 
lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; phát triển nguồn nhân lực y 
tế đạt trình độ cao. Đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện cho y tế tư nhân phát 
triển. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối 
với người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn; 
triển khai các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm; tiếp tục thực hiện tốt 
chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Nhân dân. Thực hiện tốt công tác 
dân tộc, tôn giáo. 
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5. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường các hoạt động đối ngoại 

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng 
khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững 
mạnh, toàn diện. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa 
phương. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; 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, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động 
xâm phạm an ninh quốc gia. Thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm 
và các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật 
tự. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Tạo môi trường an 
ninh, an toàn và lành mạnh để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác 
đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đồng thời giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở. 

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Tiếp tục 
phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức quốc tế, các địa phương của 
các nước có quan hệ truyền thống để phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động, kịp thời 
đề ra các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia trước những thay 
đổi về cơ chế, chính sách từ phía các nước và quốc tế, hạn chế tác động, ảnh hưởng 
tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lạng Sơn. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp 
luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã 
hội thành phố Lạng Sơn phát triển, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật. 

6. Xây dựng Đảng bộ thành phố Lạng Sơn và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp 
ủy đảng, chính quyền 

Tăng cường xây dựng Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đoàn kết, vững mạnh cả 
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, 
vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao 
đạo đức công vụ. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điều hành và các hợp phần 
Đề án “Thành phố thông minh” hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã 
hội số. Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện quản lý, giám sát, xây dựng 
đô thị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, cung cấp các dịch 
vụ công. 
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Đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác 
dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

7. Về cơ chế, chính sách đặc thù 

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực mới xây dựng và phát 
triển thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị trung tâm, là động lực của tỉnh. Thực 
hiện phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm thành phố, người đứng đầu trên 
một số lĩnh vực quản lý, nhất là về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức 
bộ máy, biên chế. Nghiên cứu cơ chế điều tiết hợp lý giữa ngân sách tỉnh và ngân 
sách thành phố Lạng Sơn (nguồn thu từ đất đai, đấu giá tài sản gắn liền với đất, 
phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung…) bảo đảm nguồn lực cho thành 
phố Lạng Sơn phát triển; xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến 
lược đầu tư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du 
lịch thành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu, tính chất của ngành kinh tế tổng 
hợp, hoạt động theo cơ chế thị trường. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài, vốn và nhân lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để 
phát triển du lịch. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thể chế hóa Nghị quyết, xây 
dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Lạng Sơn theo quy định của pháp 
luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

2. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ 
đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết; 
thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết, có 
giải pháp giúp thành phố Lạng Sơn kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính 
quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy 
khát vọng xây dựng thành phố Lạng Sơn phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, 
quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết. 

4. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn xây dựng đề án, kế hoạch, 
cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết để triển khai thực hiện; phát huy cao độ sự 
đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.  

Ban Thường vụ Thành uỷ Lạng Sơn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện Nghị quyết; kịp thời kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp có thẩm 
quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

5. Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh; các sở, ban, ngành, Mặt 
trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động tham mưu thực hiện các 
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nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; thường xuyên quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều 
kiện thuận lợi để thành phố Lạng Sơn phát triển.  

Các huyện trong tỉnh tích cực phối hợp, liên kết, hợp tác chặt chẽ với thành 
phố Lạng Sơn để tạo sự kết nối, hình thành không gian kinh tế thống nhất của tỉnh 
nhằm phát triển nhanh thành phố Lạng Sơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 
chung của tỉnh. 

6. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn 
phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra, 
đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. 
 
Nơi nhận: 
- Ban Kinh tế Trung ương, 
- Văn phòng Trung ương Đảng,      (B/c) 
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 
- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, 
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức CT-XH tỉnh, 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Nghiệm  
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