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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày  13   tháng 8 năm 2018 

 

Kính gửi:  
- Các phòng, ban, đơn vị: QLĐT; Đội QLTTĐT; 
Công an thành phố; Văn phòng HĐND - UBND 
thành phố; Ban QLDA ĐTXD; Trung tâm 
VHTT; Phòng LĐTB&XH. 
- UBND các phường, xã. 

 
 

 Thực hiện Thông báo số 394/TB-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tại buổi họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm  
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019); 

Thông báo số 106/TB-BCĐ ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ đạo kỷ niệm các 
ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020,   

 UBND thành phố phân công nhiệm vụ đối với các đơn vị liên quan trong 
thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

 1. Các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã chủ 
động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 282/KH-UBND 
ngày 29/11/2018 của UBND thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn. 

 Ngoài các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 282/KH-UBND 
ngày 29/11/2018 của UBND thành phố, yêu cầu các đơn vị sau thực hiện các 
nhiệm vụ, cụ thể: 

 2. Phòng Quản lý đô thị:  

- Thực hiện thay thế, sửa chữa kịp thời hệ thống điện chiếu sáng công 
cộng, đèn tín hiệu giao thông, đèn trang trí đảm bảo chiếu sáng thường xuyên;  

- Chăm sóc cây xanh đô thị, vườn hoa, công viên, tổ chức cắt tỉa cây tạo 
hình, thảm cây lá màu. Trang trí hoa tươi tại một số tuyến phố chính và tại một 
số địa điểm trung tâm theo phương án được phê duyệt. 

3. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

Tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp với UBND các phường, xã, các 
đơn vị liên quan xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.  
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4. Công an thành phố 

Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tăng 
cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm 
trước, trong và sau tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn.  

5. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

 Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra vệ sinh an 
toàn thực phẩm trên địa bàn phục vụ các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt tại các nhà 
hàng tổ chức các hoạt động đón tiếp đại biểu tham dự. 

6. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố 

Thực hiện sửa chữa, cải tạo khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn 
Thụ, phường Chi Lăng; cải tạo, sửa chữa Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn 
Thụ tại số 08 phố Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ xong trước ngày 30/9/2019.  

7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động 
trực quan, tuyên truyền thông tin lưu động trên địa bàn thành phố. 

 - Chủ động tăng cường bổ sung thêm băng rôn, cờ hoa (cờ chuối, cờ dây) 
trang trí trên đường phố, các công trình công cộng (ngoài những tuyến đường Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện). 

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Tham mưu Thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ dâng hương, dâng 
hoa Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn 
Thụ, Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố vào 
sáng ngày 04/11/2019, bao gồm: Trang trí khánh tiết, chuẩn bị lẵng hoa, lời 
dẫn dâng hương, tăng âm loa đài và các điều kiện khác. 

 9. UBND các phường, xã 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn 
tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích 
chào mừng kỷ niệm.  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ra quân lập lại trật tự đô 
thị, trật tự ATGT, đặc biệt là các tuyến phố văn minh đô thị, các tuyến phố chính.  

- Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các hộ gia 
đình treo cờ Tổ quốc trong thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm, 
thời gian từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 07/11/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VH,TT&DL tỉnh; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nông Bích Diệp 
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