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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của UBND thành phố tháng 6 năm 2019
I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6/2019
1. Lĩnh vực kinh tế
Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Tiếp tục tổ
chức thu thuế XDCB tư nhân tại các khu đô thị mới, tiếp tục duy trì và thực hiện
tốt thu thuế XDCB tại bộ phận 1 cửa tại UBND thành phố. 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 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.
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. Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên
địa bàn.
2. Lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản
2.1. Lĩnh vực quản lý đô thị
Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa
bàn. 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.
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.
Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, thay thế biển tên đường phố trên các
tuyến đường mới được đặt tên.Tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã khảo sát,
lập dự toán các công trình đường GTNT, cải tạo vỉa hè. 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 đôn đốc UBND các phường thực hiện tuyên truyền, vận động
nhân dân gắn mới biển số nhà đã được cấp.
Hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu triển khai dự án 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 xanh đường phố năm 2019; khảo sát, lập 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.
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.
2.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công
công trình; triển khai dự án PPP; quản lý, giám sát thi công 17 công trình;
thông qua UBND thành phố phương án, thiết kế 02 dự án; thông qua Thường
trực phương án, thiết kế 01 dự ánxem xét về chủ trương đầu tư 04 dự án; thực
hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu 03 dự án; hoàn thành kiểm tra công tác
nghiệm thu, trình Quyết toán 04 dự án; kiểm tra công tác nghiệm thu 07 dự án;
hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị trình quyết toán 03 dự án; phê duyệt, điều chỉnh dự
án, điều chỉnh bổ sung thiết kế và dự toán 10 dự án;
3. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường, Giải phóng mặt bằng
Tiếp tục thực hiện công tác thu hồi - giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. 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. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần đầu đảm bảo thời gian theo quy định; 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; kiểm tra công tác bảo vệ môi
trường một số cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố.
Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án: Khu đô thị Phú
Lộc I+II + IV- Điểm tái định cư tiếp Giáp Nút Giao thông số 4; Xây dựng hạng
mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án Cầu Thác Mạ (Cầu 17/10),
thành phố Lạng Sơn; Đầu tư xây dựng bãi đỗ xe buýt, xã Mai Pha, thành phố
Lạng Sơn; Dự án Xây dựng trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn; Dự án Xây dựng Cầu
Kỳ Cùng (Khu vực Hạng mục cầu và công viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng; Dự án
đường Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; Dự án
Khu TĐC và DC Nam Nguyễn Đình Chiểu...
4. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Chỉ đạo công tác xét hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở;
bàn giao chất lượng học sinh cuối năm, học sinh thi vào lớp 10; Tổ chức lễ ra
trường cho học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, lễ tri ân và trưởng thành
cho học sinh lớp 9; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm
2019. Xây dựng Đề án sửa chữa, nâng cấp 100% nhà vệ sinh các trường học trên
địa bàn đảm bảo theo quy chuẩn.
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn: chuẩn bị
các điều kiện tổ chức hội thảo về danh thắng Nhị - Tam Thanh, núi Tô Thị,
thành Nhà Mạc; phối hợp với đơn vị tư vấn thu thập tài liệu phục vụ xây dựng
Đề án khôi phục chợ phiên Kỳ Lừa gắn với phát triển du lịch; biên soạn, in ấn sổ
tay giới thiệu về di tích, điểm du lịch; đưa vào hoạt động điểm cung cấp thông
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tin du lịch thành phố Lạng Sơn; giám sát công tác tu bổ, xây dựng di tích đền Tả
Phủ, Đình Pác Moòng; đôn đốc hoàn thiện phương án trùng tu, tôn tạo di tích
Đền Khánh Sơn; xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp mặt các hội Liên gia,
các thầy Mo, Then... để tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội.
Thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội
kịp thời, đầy đủ. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền
tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2019. Chuẩn bị tốt các điều kiện
cần thiết tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Lạng Sơn năm 2019.
Tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh chặt chẽ. Tăng cường công tác tuyên
truyền dịch bệnh tay chân miệng, bệnh cúm A(H7N9), Cúm A (H5N1), bệnh sởi,
bệnh sốt xuất huyết, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè. Xây dựng kế
hoạch và chủ trì tổ chức kiểm tra liên ngành hành nghề y dược ngoài công lập
đợt I năm 2019.
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành
phố Lang Sơn lần thứ III năm 2019 theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tôn
giáo, từ thiện nhân đạo…
5. 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. Tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm TTATGT. Sơ kết Công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019.
Triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019.
6. 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. Xây dựng Kế
hoạch và thực hiện quy trình tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn
thông qua hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp
xã thành công chức cấp huyện. Tiếp tục triển khai, hướng dẫn các phường, xã
thực hiện sáp nhập các thôn, khối phố năm 2019 sau khi có sự nhất trí về chủ
trương của UBND tỉnh.
Chỉ đạo Đoàn thanh tra trình ban hành Kết luận thanh tra đối với UBND
phường Đông Kinh. Tiến hành thanh tra trực tiếp đối với trường THCS Hoàng
Văn Thụ theo kế hoạch. Tiếp tục duy trì lịch tiếp công dân theo quy định, tham
gia tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và 16 hàng tháng. Tổ chức Hội nghị
tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC CUỘC HỌP
1. Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy: Tổ chức vào 07 giờ 00
phút các ngày thứ Hai hằng tuần (các ngày 03, 10, 17 và 24/6/2019).
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2. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ kỳ thứ 49
* Thời gian: Theo Kế hoạch của Thành ủy.
* Nội dung:
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo
Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
2019 (Trình kỳ họp tháng 6/2019 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ
thành phố).
Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng
đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (Trình kỳ họp tháng
6/2019 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố).
Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.
- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm
2019, dự kiến kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2019 (Trình kỳ họp Ban
Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tháng 6/2019).
Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.
- Tờ trình phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và
quyết toán chi ngân sách năm 2018 (Trình kỳ họp tháng 6/2019 Ban Thường vụ,
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố).
Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
- Thông qua phương án thiết lế, nhiệm vụ báo cáo kinh tế kỹ thuật trụ sở
xã Mai Pha (Trình kỳ họp tháng 6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy).
Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Ban Quản lý Dự án ĐTXD thành phố
- Báo cáo tình hình công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
trên địa bàn thành phố Quý II năm 2019.
Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Trung tâm PTQĐ.
3. Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Tổ chức
vào buổi sáng thứ Sáu hằng tuần (các ngày 07, 14, 21 và 28/6/2019).
4. Họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2019 (Dự kiến Tổ chức
ngày 17/6/2019): 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.
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo
Quốc phòng an ninh tháng 6 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 7/2019 (Trình kỳ họp
Ban Thường vụ Thành ủy tháng 6/2019).
Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND-UBND thành phố.
- Dự thảo các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp HĐND thành
phố kỳ giữa năm 2019 (có văn bản riêng).
Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Các phòng, ban, đơn vị được phân công.
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- Báo cáo tình hình công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
trên địa bàn thành phố quý II/2019 (Trình kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy
tháng 6/2019).
Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Trung tâm PTQĐ thành phố.
5. Họp giao ban giải quyết công việc tháng 6/2019: Tổ chức vào ngày
20/6/2019 (Thứ Năm).
6. Các hoạt động khác:
- Tổ chức Tiếp công dân thành phố ngày 03 và 17/6/2019.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng
Sơn lần thứ III vào ngày 19/6/2019; chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị văn bản, tài liệu
trình kỳ họp thứ mười HĐND thành phố (kỳ giữa năm 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

Lăng Thị Trịnh
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