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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND thành phố tháng 8 năm 2019 

 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 8/2019 

1. Lĩnh vực kinh tế 

 Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đối với các Đề án: Chống thất thu thuế XDCB 
tư nhân, kinh doanh cho thuê dịch vụ cho thuê phông rạp - nấu ăn di động, sử 
dụng đất phi nông nghiệp, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ.  

Tiếp tục chỉ đạo giám sát hoạt động cửa hàng bán rau an toàn, vận động 
các HTX, nhóm sản xuất rau gieo trồng rau vụ thu theo quy trình Việt GAP. 
Tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi kịp thời triển 
khai các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm 
vào địa bàn thành phố. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND 
các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới 2018 - 2020.  

Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. Tiếp tục triển khai kiểm tra các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng và hàng giả, kiểm tra đột xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm tại 
các quán bia, quán ăn trên địa bàn. 

2. Lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản 

Thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các 
phường trên địa bàn thành phố phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành. 
Thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho nhân dân, giải quyết 
kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi giải quyết các thủ tục hành 
chính về giấy phép xây dựng. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với 
các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Theo dõi, đôn đốc UBND 
các phường duy trì đảm bảo trật tự đô thị trên các tuyến phố văn minh đã được 
công nhận và xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị đã đăng ký năm 2019.  

Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, thay thế biển tên đường phố trên các 
tuyến đường mới được đặt tên; đôn đốc UBND các phường thực hiện tuyên 
truyền, vận động nhân dân gắn mới biển số nhà đã được cấp.  

Hoàn thành công việc trồng mới cây xanh bóng mát trên các tuyến đường, 
phố trong khu tái định cư và dân cư Nam thành phố theo Kế hoạch phát triển cây 
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xanh đường phố năm 2019. Hoàn thiện phương án trồng bổ sung, thay thế cây 
hoa Đào dọc hành lang Quốc lộ 1A đoạn từ đường Phai Vệ đến Hùng Vương và 
một số tuyến vỉa hè trên địa bàn thành phố. Duy trì công tác quản lý, duy trì và 
bảo vệ Công viên Hồ Phai Loạn. Tăng cường công tác ra quân kiểm tra, xử lý 
công tác trật tự đô thị - trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường 
hợp vi phạm theo quy định. Tổ chức thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và quản 
lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn theo quy định. 

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công 
công trình; Tiếp tục tham mưu triển khai dự án PPP; Tiếp tục quản lý, giám sát 
thi công 17 công trình đang triển khai 

 3. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường, Giải phóng mặt bằng 

 Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Chỉ đạo các cơ quan liên 
quan kiểm tra và tham mưu giải quyết, đề xuất phương án giải quyết các khu đất 
công trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của UBND tỉnh trên địa bàn thành 
phố. Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường một số cơ sở sản xuất 
kinh doanh dịch vụ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. 

4. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

Kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng, sửa chữa CSVC một số trường học 
và các công tác chuẩn bị cho năm học 2019 -2020. 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn. Chuẩn bị 
các điều kiện tổ chức Hội thảo khu di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô 
Thị, thành Nhà Mạc phục vụ cho công tác nghiên cứu các nội dung đề tài; đôn 
đốc hoàn thiện hồ sơ công tác tu bổ, xây dựng di tích đền Tả Phủ; Hoàn thiện 
công tác tu bổ Đình Pác Moòng; hướng dẫn các phường, xã rà soát, lựa chọn 
50% trở lên số thủ tục hành chính cấp xã đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3,4 đảm bảo đạt tiêu chí số. Tham gia Hội thi thể thao các 
dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Giải Bóng bàn, Cầu lông thiếu niên, 
nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và 
các chính sách an sinh xã hội, cứu trợ nhân đạo; chi trả trợ cấp cho các đối tượng 
kịp thời, theo quy định. Quản lý, rà soát đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn để 
hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm 
tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý. Tiếp tục quản lý tốt các cơ sở 
hành nghề y dược ngoài công lập và mỹ phẩm trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính 
sách BHXH, BHYT, công tác từ thiện, nhân đạo, công tác dân tộc, tôn giáo. 

 5. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp 

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, 
đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo quy định. Tiếp tục thực 
hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; Tiếp tục đôn đốc 
hướng dẫn các cơ quan, phường, xã trong việc tăng cường thực hiện các nội dung 
kế hoạch CCHC; tổ chức tập huấn công tác CCHC và các nội dung chuẩn bị hồ sơ 
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phục vụ đánh giá xếp loại THNV hàng năm; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, trách nhiệm công vụ và văn hóa công sở đối với các cơ quan, đơn vị 
theo kế hoạch.  

Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các Kết luận thanh tra đối với UBND 
phường Đông Kinh và trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ. Tiến hành thanh 
tra trực tiếp đối với trường Mầm non Mai Pha. Công bố quyết định và tiến hành 
thanh tra trực tiếp đối với Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố. Giải quyết 
kịp thời các kiến nghị của công dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công 
tác tiếp công dân, gắn tiếp công dân với việc xử lý, giải quyết đề nghị, kiến nghị, 
phản ánh của công dân.  

Thực hiện tốt nguyên tắc “một cửa” trong lĩnh vực chứng thực và hộ tịch, 
kiểm tra xác minh hồ sơ chặt chẽ, trả kết quả đúng thời hạn luật định. Ban hành 
các Quyết định xử phạt VPHC thuộc thẩm quyền. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị 
thực hiện Luật XLVPHC. Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở, bồi 
dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở tại 02 phường xã theo Kế hoạch. Ban hành thể 
lệ cuộc thi và Hội đồng đánh giá cuộc thi báo cáo viên pháp luật giỏi trên địa 
bàn thành phố. 

6. Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Nắm tình 
hình, quản lý hoạt động của đối tượng; tuyên truyền, tuần tra kiểm soát phòng 
ngừa tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; phát hiện 
đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực 
quản lý kinh tế và môi trường. Chuẩn bị tham gia thực hiện một số nội dung 
trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC CUỘC HỌP 

1. Dự Hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 
30/5/2019 của Bộ chính trị và tổng kết công tác xây dựng Đảng 

Tổ chức vào sáng ngày 01 tháng 8 năm 2019. 

2. Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy: Tổ chức vào 07 giờ 00 
phút các ngày thứ Hai hằng tuần (các ngày các ngày 05, 12, 19 và 26/8/2019). 

3. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ kỳ thứ 51 

* Thời gian: 14h00 ngày 30/8/2019 (Thứ 6). 

* Nội dung: 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố tham mưu chuẩn bị: Báo cáo 
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo Quốc phòng an 
ninh tháng 8 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 9/2019. 

4. Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Tổ chức 
vào buổi sáng thứ Sáu hằng tuần (02, 09, 16, 23 và 30/8/2019). 
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5. Họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2019 (Dự kiến Tổ chức 
ngày 16/8/2019): Thảo luận, xem xét, quyết định thông qua các nội dung theo 
Chương trình công tác năm 2019 và một số nội dung phát sinh. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo Quốc phòng an ninh tháng 8 và nhiệm 
vụ, giải pháp tháng 9/2019(Trình kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 
8/2019).  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Dự thảo Báo cáo tình hình thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu 
năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 (Trình kỳ họp tháng 9/2019 Ban 
Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố). 

- Phòng Nội vụ thành phố: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30-
CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác 
thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Trình kỳ họp tháng 9/2019 của 
Ban Thường vụ Thành ủy). 

- Phòng VH-TT thành phố: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương 
trình hành động số 116-CTr/TU ngày 17/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần 
thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển 
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 
(Trình kỳ họp tháng 9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy). 

6. Họp giao ban giải quyết công việc tháng 8/2019: Tổ chức vào ngày 
20/8/2019 (thứ Ba). 

7. Các hoạt động khác: 

- Tổ chức Tiếp công dân thành phố ngày 01 và 16/8/2019. 

- Tham gia họp với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành khi được mời. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, 
UBND thành phố sẽ có văn bản thông báo./. 

 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ; 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Các phòng ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- C, PCVP+CV+ QTMT; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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