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KẾ HOẠCH 
Tổ chức vẽ tranh tại tuyến phố văn minh đô thị 

và khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
______________________ 

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 
07/01/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn về xây dựng tuyến phố văn minh đô 
thị và Kế hoạch số 29/KH-BCĐNTM, ngày 24/01/2019 về kế hoạch công tác 
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn năm 2019; 

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chỉnh trang, làm đẹp cảnh 
quan tại các tuyến phố văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố triển khai Kế hoạch tổ chức vẽ tranh tại 
tuyến phố văn minh đô thị và khu dân cư nông thôn mới, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Việc vẽ tranh tường khu vực công cộng tại tuyến phố trung tâm và tại 
các xã nông thôn mới đang triển khai xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” sẽ góp 
phần tô điểm thêm diện mạo cho thành phố, nâng cao nhận thức về việc bảo vệ 
môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị. 

- Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã 
hội trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc duy trì các tiêu chí nông 
thôn mới và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, xây 
dựng văn minh đô thị góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương phát triển kinh tế, 
chính trị, xã hội của thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Công tác triển khai phải có lộ trình hợp lý, đảm bảo hoàn thiện theo từng 
giai đoạn, phù hợp với điều kiện của thành phố Lạng Sơn và khả năng xã hội 
hóa của các tầng lớp nhân dân. 

- Các công trình vẽ tranh tường tại khu dân cư nông thôn mới và tuyến 
phố đô thị phải và đảm bảo truyền tải đúng quan điểm chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo mỹ quan đô thị, bản sắc văn hóa 
dân tộc, không phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục. Ý tưởng tranh vẽ thiên về 
tranh cổ động, trang trí, tái hiện các di tích, danh lam thắng cảnh của Lạng Sơn... 
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- Hoạt động cần huy động sự tham gia đông đảo, tự giác của người dân, 
cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên nhằm góp phần xây dựng cảnh quan môi 
trường xanh, sạch, đẹp, tạo điểm nhấn trong công tác xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. 

II. NỘI DUNG 

1. Giai đoạn 1 (thực hiện trong tháng 01/2020) 

- Tại thôn Phai Duốc (xã Mai Pha): Tổ chức thực hiện trát tường và sơn 
vẽ tường rào với tổng diện tích 585m2 (đoạn từ cổng Trung tâm sát hạch lái xe 
Tùng Linh đến đoạn giáp với thôn Trung Cấp và tại tường đầu hồi Nhà văn hóa 
thôn), cụ thể: 

+ Đoạn đã trát (đối diện nhà văn hóa thôn): Chiều dài: 30m x chiều cao 
2,5m = 75m2. 

+ Đoạn chưa trát (từ nhà văn hóa đến cổng Trung tâm sát hạch lái xe 
Tùng Linh): Chiều dài 180m x chiều cao 2,5m = 450m2. 

+ Bức tường đầu hồi Nhà văn hóa thôn Phai Duốc: 60m2. 

- Tại thôn Hoàng Thanh (xã Hoàng Đồng):  Tổ chức sơn vẽ đoạn đường 
đã trát khu vực vào nhà văn hóa thôn và đoạn tường đối diện nhà đồng chí Bí 
thư Chi bộ thôn, chiều dài 35m x chiều cao 2m = 70m2; cụ thể: 

 2. Giai đoạn 2 (thực hiện trong năm 2020) 

- Đoạn tường đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng (khu vực sân 
T2 hàng rào Bộ CHQS tỉnh - đối diện trường Mầm non 19/5). Chiều dài 130m x 
chiều rộng 2m = 260m2. 

- Đoạn tường của trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đường Lý Thường 
Kiệt, phường Hoàng Văn Thụ. Chiều dài 80m x chiều cao 3m = 240m2. 

- Tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha: thực hiện 1 bên đoạn đường chưa 
trát; từ cổng chào thôn đến hết thôn Trung Cấp giáp thôn Phai Duốc. Chiều dài 
260m x chiều cao trung bình 1,5m = 390m2. 

- Tại thôn Phai Duốc, xã Mai Pha: Đoạn từ cổng chào thôn đến Trung 
tâm sát hạch lái xe Tùng Linh: chiều dài 200 m x 2m = 400m2. 

- Tại 1 số đoạn tường, khu vực của 1 số thôn đang xây dựng “Khu dân cư 
kiểu mẫu” (tùy điều kiện thực tế). 

III. KINH PHÍ 

1. Nguồn kinh phí 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí vật liệu xây dựng trát lại tường (đối 
với tường chưa có mặt phẳng); vật liệu vẽ tranh (sơn lót, sơn màu, dụng cụ vẽ; 
nước uống…), tính vào dự toán ngân sách năm 2020 của Thành đoàn Lạng Sơn.  
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- Kinh phí hỗ trợ gắn với quảng cáo của đơn vị tài trợ (do Phòng Văn hóa  
- Thông tin thực hiện theo quy định). 

- Huy động xã hội hóa nhân công từ giáo viên mỹ thuật các trường học; 
các câu lạc bộ mỹ thuật trên địa bàn thành phố và nhân dân trong thôn để trát lại 
tường, làm sạch mặt bằng và vẽ tranh. 

2. Số kinh phí:  

- Giai đoạn 1: Dự kiến 121.180.000đ (Một trăm hai mươi mốt triệu một 
trăm tám mươi ngàn đồng). 

- Giai đoạn 2: Dự kiến 175.200.000đ (Một trăm bảy mươi lăm triệu hai 
trăm ngàn đồng). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành Đoàn Lạng Sơn 

- Là cơ quan thường trực phối hợp cùng các Phòng chuyên môn có liên 
quan tham mưu phương án tổ chức triển khai hoạt động vẽ tranh tại tuyến phố 
văn minh đô thị và khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xây dựng dự 
toán chi tiết; tổ chức thanh, quyết toán theo quy định. 

- Tham mưu triển khai Kế hoạch; vận động các câu lạc bộ mỹ thuật trong 
đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia vẽ tranh.  

- Tổ chức bàn giao và kiểm tra các xã, phường trong tiếp nhận, bảo quản 
các tuyến vẽ tranh tại tuyến phố văn minh đô thị và khu dân cư nông thôn mới. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

- Phối hợp cùng Thành Đoàn khảo sát, lựa chọn các tuyến vẽ tranh tại 
tuyến phố văn minh đô thị và khu dân cư nông thôn mới; thẩm định nội dung 
tranh vẽ, đảm bảo mỹ quan và mang thông điệp tuyên truyền đến nhân dân. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất huy động nguồn lực xã hội hóa vẽ tranh 
khu vực các phường theo Kế hoạch. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: 

Tổng hợp dự toán, tham mưu phân bổ kinh phí để xây dựng các tuyến vẽ 
tranh tại tuyến phố văn minh đô thị và khu dân cư nông thôn mới. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Phối hợp với Thành Đoàn chọn cử lực lượng, phân công giáo viên mỹ 
thuật các trường học trực thuộc đóng góp ngày công vẽ tranh theo kế hoạch. Ra 
Quyết định thành lập 02 nhóm vẽ tranh phụ trách 02 địa điểm (thôn Phai Duốc - 
xã Mai Pha và thôn Hoàng Thanh - xã Hoàng Đồng) trong đó mỗi nhóm gồm ít 
nhất 07 người, cử 01 đồng chí trực tiếp phụ trách chỉ đạo chính; gửi danh sách 
tham gia về cơ quan thường trực Thành đoàn trước ngày 10/12/2019. 
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- Đề xuất nội dung vẽ tranh tại từng khu vực, thống nhất với Phòng Văn 
hóa và Thông tin, Thành đoàn để cùng thẩm định. 

5. UBND các xã Mai Pha, Hoàng Đồng; phường Chi Lăng, Hoàng 
Văn Thụ 

- UBND xã Mai Pha huy động nhân công trát tường (đoạn từ nhà văn hóa 
thôn Phai Duốc đến cổng Trung tâm sát hạch lái xe Tùng Linh); làm việc với 
Trung tâm sát hạch lái xe Tùng Linh về việc sử dụng mặt ngoài bức tường của 
Trung tâm để phục vụ vẽ tranh tường. 

- UBND xã Hoàng Đồng thông báo tới người dân chủ trương sử dụng mặt 
bằng tường nhà dân tại thôn Hoàng Thanh để phục vụ vẽ tranh tường. 

- UBND các phường, xã  tuyên truyền tới nhân dân về chương trình vẽ 
tranh tường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động giáo viên, đoàn 
viên thanh niên và nhân dân tham gia ủng hộ ngày công, hoàn thiện mặt bằng và 
tham gia vẽ tranh theo kế hoạch của UBND thành phố. 

6. Trường THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ 

- Chỉ đạo Đoàn trường THPT cử thành viên Câu lạc bộ mỹ thuật tham gia 
hoạt động vẽ tranh tại các tuyến phố văn minh đô thị và khu dân cư nông thôn 
mới theo Kế hoạch (mỗi đơn vị cử 05 thành viên), gửi danh sách tham gia về 
Thành đoàn trước ngày 10/12/2019. 

 UBND thành phố Lạng Sơn đề nghị các đơn vị được phân công, tổ chức 
thực hiện đảm bảo các nội dung theo kế hoạch.  

Mọi vướng mắc liên hệ Thành Đoàn Lạng Sơn  - Cơ quan thường trực tổ 
chức vẽ tranh tại tuyến phố văn minh đô thị và khu dân cư nông thôn mới trên 
địa bàn thành phố, điện thoại: 0205.3.870. 580./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- BCĐ xây dựng nông thôn mới thành phố; 
- Thành Đoàn (cơ quan thường trực); 
- Các phòng: VHTT; TC-KH; GD&ĐT, KT, 
QLĐT; 
- UBND các phường, xã; 
- Trường THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ; 
- Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, TĐ. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Tuấn Minh 
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