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KẾ HOẠCH 
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tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025   

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV, ngày 28/4/2020 của Tiểu ban Tổ 

chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII về công tác 

tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025; Công văn số 1741/VP-TP ngày 05/5/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Kế hoạch phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII. 

 UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV, 

ngày 28/4/2020 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XVII về công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

 2. Triển khại thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc theo đúng tiến 

độ, thời gian, đảm bảo yêu cầu đề ra. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan 

 a) Thời gian:  

- Công tác trang trí, cổ động trực quan: Thực hiện xong trước 5 ngày diễn 

ra Đại hội. 

- Công tác tuyên truyền: Thực hiện trước 15 ngày diễn ra Đại hội và 

xuyên suốt trong quá trình tổ chức Đại hội. 

b) Nội dung thực hiện: 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động 

chào mừng Đại hội trên các cổng chào điện tử, màn hình led, Trang thông 

tin điện tử thành phố, Trang fanpage thành phố  ; thông tin lưu động, hệ 

thống loa truyền thanh phường, xã, khối, thôn… 

- Trang trí cổ động trực quan trên các tuyến đường chính. Cụ thể: 

+ Làm và treo 80 băng rôn, 400 cờ phướn, lắp đặt 6 cụm pano kích thước 

120m2 tại các tuyến đường Trần Đăng Ninh, Bà Triệu, Lê Lợi, Hùng Vương, 

Quang Trung, Tam Thanh, Ngô Quyền, Phai Vệ… (nội dung pano theo như Sở 

VHTT&DL, Ban Tuyên giáo cung cấp, hướng dẫn).  
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Theo Kế hoạch của Sở VHTT&DL, các khu vực phía Nam cầu Kỳ Cùng, 

khu vực tổ chức Đại hội do Sở thực hiện. 

+ Treo 1.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; 600 cờ chuối tại các khu vực bùng 

binh, cầu Đông Kinh, cầu Kỳ Lừa, các cổng chào và các tuyến đường chính trên 

địa bàn thành phố. 

+ Cắm cờ Tổ quốc đã được trang bị đồng bộ trên vỉa hè tại các tuyến 

đường: Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Dã Tượng, Lê Lợi, Trần Đăng Ninh, Lê 

Hồng Phong, Tam Thanh, Lý Thái Tổ, Bà Triệu, Ngô Quyền… 

 + Tuyên truyền Nhân dân treo cờ Tổ quốc trước 5 ngày, trong thời gian và 

sau 3 ngày diễn ra Đại hội. Vận động các khu dân cư, khối thôn tổng vệ sinh 

môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp tạo không khí vui tươi phấn 

khởi trên địa bàn. 

2. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường 

a) Công tác vệ sinh môi trường 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng, công ty TNHH Huy Hoàng ra quân tổng 

vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trên địa bàn Thành phố, đặc biệt tại 

khu vực tổ chức các hoạt động của Đại hội. 

- Đôn đốc công ty TNHH Huy Hoàng thu gom, vận chuyển xử lý rác thải 

đảm bảo mỹ quan đường phố không để tồn đọng. Vận động Nhân dân đổ rác 

đúng giờ, đúng nơi quy định và ra quân tổng vệ sinh môi trường khu dân cư. 

- Yêu cầu các công trình xây dựng trên các tuyến đường chính trước 05 

ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII không được 

vận chuyển vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng môi trường. Kiên quyết xử lý các 

trường hợp cố tình vi phạm. 

- Tổ chức ra quân tháo dỡ băng rôn, biển, pano quảng cáo ngoài trời gây mất 

mỹ quan đô thị. Huy động lực lượng ra quân bóc dỡ quảng cáo rao vặt trái phép.  

b) Công tác đảm bảo điện chiếu sáng, điện trang trí, đèn tín hiệu 

giao thông:  

Tập trung kiểm tra, kịp thời thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng 

và đèn trang trí trên các tuyến đường, trong đó tập trung vào các tuyến đường 

Hùng Vương, Quang Trung, Mai Thế Chuẩn; đảm bảo chiếu sáng thường xuyên 

an toàn, tạo cảnh quan sinh động về đêm. 

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các tuyến đường, kịp thời sửa chữa các 

vị trí bị hư hỏng để đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông. Thực hiện rà soát 

bổ sung, thay thế, điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường, thực 

hiện giải tỏa các vật che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông.  

 c) Công tác chỉnh trang cây xanh và trang trí hoa tươi  

- Tăng cường thực hiện công tác quản lý, duy trì, chăm sóc cây xanh, 

công viên, vườn hoa tạo cảnh quan môi trường đô thị. Thực hiện trồng bổ sung 

cây cảnh, thảm cỏ, cây tạo hình tại dải phân cách, đảo giao thông, các khu vực 

công cộng; đặc biệt một số khu vực diễn ra các hoạt động Đại hội.  
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- Thực hiện trang trí hoa tươi trong (sân và sảnh) trụ sở Tỉnh ủy, HĐND-

UBND tỉnh, Trung tâm hội nghị tỉnh. Trang trí hoa tươi tại khuôn viên lưu niệm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, khuôn viên tượng đài Hoàng Văn Thụ. 

- Trang trí hoa tươi khu vực đảo giao thông đường Mai Thế Chuẩn, ngã 3 

đường Dã Tượng - Quang Trung. Trang trí hoa tươi, đặt các chậu hoa tươi trên 

vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ đường Mai Thế Chuẩn đến Dã Tượng) bằng 

các loại hoa như: Cúc, Trạng Nguyên, Lan Ý, Hồng Môn.  

- Trên khung cây xanh phía trước trụ sở Tỉnh ủy cắm hình cờ Đảng, cờ Tổ 

quốc và hoa văn bằng hoa lụa màu đỏ, và màu vàng. 

(Có báo cáo phương án maket cụ thể sau). 

 d) Ra quân trật tự đô thị 

- Đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình trong phạm vi 

đường đô thị đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng đường, vỉa hè; không để vật 

liệu xây dựng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo cho các phương tiện lưu 

thông được an toàn, không để ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường trong những 

ngày tổ chức Đại hội. 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng ra quân, xử lý các trường hợp kinh doanh 

bán hàng tại các cổng trường học, trước cổng trụ sở các cơ quan và trên vỉa hè, 

lòng đường, dựng rạp gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; di chuyển vật 

liệu xây dựng, vật liệu phế thải, giải tỏa các công trình, hàng quán, điểm bán 

hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. 

- Ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị vào buổi tối tại các điểm: Khu 

Công viên Chi Lăng, đường Hùng Vương, khu vực Vincom Plaza, xung quanh 

tượng đài Hoàng Văn Thụ; phường Vĩnh Trại tại đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Lý 

Thường Kiệt... 

- Tổ chức ra quân tháo dỡ băng rôn, biển, pano quảng cáo ngoài trời gây mất 

mỹ quan đô thị. Huy động lực lượng ra quân bóc dỡ quảng cáo rao vặt trái phép.  

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình 

dâng hương, dâng hoa nhân dịp khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 a) Nội dung: Dâng hương Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ theo thời gian, thành phần tại kế 

hoạch của Tỉnh. 

b) Phương án trang trí: 

- Trang trí hoa tổng thể ở khu vực khuôn viên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ gồm: 

+ Thảm hoa tươi (hoa hồng, hoa hướng dương, hoa lan...) trên bệ tượng 

Bác và tượng đồng chí Hoàng Văn Thụ (Phương án trang trí như chương trình 

dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ). 

+ Chuẩn bị mỗi địa điểm 01 lẵng hoa 02 tầng phục vụ Đoàn đại biểu 

dâng hương. 
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+ Lắp đặt maket, các pano tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng tại 

khuôn viên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

+ Trải thảm đỏ từ cổng đến tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

+ Tổng vệ sinh môi trường, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh và các điều kiện 

phục vụ chương trình dâng hương, dâng hoa. 

c) Phương án phân công nhiệm vụ thực hiện 

- Phân công người đọc lời dẫn dâng hương; đưa hương tại 02 địa điểm 

trên. Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng phục vụ Lễ dâng hương… 

- Cử Đội nghi thức trường học (dự kiến 30 em học sinh) thực hiện nghi lễ 

chào mừng Đoàn đại biểu dâng hương tại Khuôn viên đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

(Sẽ có Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan 

thực hiện nhiệm vụ sau). 

 4. Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông 

Xây dựng và triển khai 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 Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII theo 

Kế hoạch, Phương án và phân công của Công an tỉnh Lạng Sơn (có phương án 

chi tiết riêng). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường đưa 

tin, bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn Thành phố chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa nội dung tuyên 

truyền trên các màn hình led, Trang fanpage thành phố.  

- Đôn đốc Trung tâm VHTT, các phường, xã và các đơn vị liên quan 

thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, treo cờ Tổ 

quốc; tuyên tuyền thông tin lưu động, trên hệ thống loa truyền thanh 

phường, xã, khối, thôn về các hoạt động Đại hội Đảng bộ tỉnh…  

 - Chuẩn bị lời dẫn dâng hương, dâng hoa Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, ra quân tháo dỡ băng rôn, 

biển, pano quảng cáo ngoài trời gây mất mỹ quan đô thị.  

2. Phòng Quản lý đô thị 

- Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị; vận hành hệ thống điện 

chiếu sáng, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông. Rà soát bổ sung, thay thế, 

điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường, thực hiện giải tỏa các 

vật che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông.  
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 - Đề xuất phương án trang trí hoa tươi tại khu vực tổ chức Đại hội và 

các địa điểm trung tâm. Thực hiện trang trí xong trước 3 ngày diễn ra Lễ 

khai mạc Đại hội theo phương án được phê duyệt.  

 - Phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư 

và nhà thầu thi công công trình trong phạm vi đường đô thị đẩy nhanh tiến độ, 

hoàn trả mặt bằng đường, vỉa hè; không để vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè. 

  3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu Thông báo phân công nhiệm vụ các đơn vị liên quan chuẩn 

bị các điều kiện tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khuôn viên lưu niệm Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ nhân dịp khai mạc Đại 

hội Đảng bộ tỉnh. 

  - Phối hợp với UBND các phường, xã rà soát, xử lý, không để tình trạng 

người lang thang, người xin ăn trên địa bàn thành phố. 

  4. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

- Tham mưu triển khai Kế hoạch ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa 

bàn Thành phố; vận động Nhân dân tổng vệ sinh môi trường khu dân cư, không 

khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn. 

- Kiểm tra, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vận chuyển vật liệu xây 

dựng làm ảnh hưởng môi trường.  

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Lễ dâng hương, dâng hoa tại 

Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn 

Thụ theo Thông báo phân công của UBND thành phố. 

5. Công an thành phố 

- Xây dựng và triển khai 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 thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

XVII theo Kế hoạch, Phương án và phân công của Công an tỉnh Lạng Sơn. 

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Lễ dâng hương, dâng hoa tại 

Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn 

Thụ theo Thông báo phân công của UBND thành phố. 

6. Văn phòng HĐND - UBND  

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì triển khai, tổ chức các hoạt 

động theo kế hoạch này. Tham mưu triệu tập họp, cuộc kiểm tra để rà soát các 

công việc, nhiệm vụ theo phân công của tỉnh và các Kế hoạch liên quan phục vụ 

Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao  

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động 

chào mừng Đại hội trên các cổng chào điện tử, Trang thông tin điện tử 

thành phố, xe thông tin lưu động… 
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 - Thực hiện trang trí, cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố: treo 

băng rôn, cờ phướn, cờ chuối, lắp đặt cụm pano, cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Hoàn 

thành trước 3 ngày diễn ra Đại hội. 

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Lễ dâng hương, dâng hoa tại 

Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn 

Thụ theo Thông báo phân công của UBND thành phố. 

8. Đội Quản lý trật tự đô thị 

Tham mưu Kế hoạch và phối hợp với các phường, xã ra quân xử lý các 

hành vi vi phạm về trật tự đô thị; các trường hợp kinh doanh bán hàng không 

đúng nơi quy định; dựng rạp gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; giải tỏa 

các công trình, hàng quán, điểm bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. 

9. UBND các phường, xã 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin về các hoạt 

động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh trên hệ thống loa truyền thanh 

phường, xã, khối, thôn, tại các cuộc họp dân cư. 

- Tuyên truyền Nhân dân treo cờ Tổ quốc trước 5 ngày, trong thời gian và 

sau 3 ngày diễn ra Đại hội. Vận động các khu dân cư, khối thôn tổng vệ sinh 

môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên 

địa bàn. 

- Ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, giải tỏa mái che 

mái vẩy trên địa bàn gây mất mỹ quan đô thị. Phối hợp với phòng VHTT và các 

đơn vị liên quan ra quân tháo dỡ băng rôn, biển, pano quảng cáo ngoài trời gây 

mất mỹ quan đô thị. Huy động lực lượng ra quân bóc dỡ quảng cáo rao vặt trái 

phép trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phân công tại Kế 

hoạch số 01-KH/TBTCPV, ngày 28/4/2020 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. UBND thành phố yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao./. 
 

  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII (B/c); 

- Thường trực Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Sở: VHTT&DL; 

- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT; Trang TTĐT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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