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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Lạng Sơn 

 

 I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 7/2021 

1. Lĩnh vực kinh tế 

 Tiếp tục triển khai quyết liệt các đề án chống thất thu ngân sách, tăng cường rà 

soát các nguồn lực có khả năng thu, đặc biệt là thuế XDCB không qua cấp phép, 

chuẩn bị nguồn lực để triển khai đề án chống thất thu vận tải. Tập trung chỉ đạo thực 

hiện tốt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy định.  

Chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. 

Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát thị trường, xử lý 

các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái... 

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

2.1. Lĩnh vực quản lý đô thị 

Phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng quy hoạch tỉnh 

thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với các 

đơn vị liên quan lập Đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố và 

thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn; đề án công nhận thành phố Lạng 

Sơn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II. Phối hợp với nhà tài trợ tiếp tục triển khai lập 

quy hoạch phân khu đô thị khu vực Nà Chuông - Bình Cằm, tỷ lệ 1/2.000. Phối hợp 

với các chủ đầu tư hoàn thiện đồ án quy hoạch khu đô thị, khu du lịch sinh thái hồ 

Lẩu Xá. 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị chức năng, UBND các phường, xã tăng cường 

công tác kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm, đặc biệt là các khu vực được miễn giấy phép xây dựng, khu vực 

có dự án đã công bố quy hoạch. 

Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị và UBND các phường, xã thực hiện tốt Nghị 

quyết số 21-NQ/TU ngày 13/4/2021 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị giai đoạn 2021-

2025 và những năm tiếp theo và các kế hoạch giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm 

hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.  

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công 

cộng; thực hiện dự án lắp đặt điện chiếu sáng đường tỉnh 234 khu vực trung tâm 

xã Quảng Lạc.  
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Tiếp tục thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường công trình xây dựng được cấp 

phép tại bộ phận một cửa và các công trình xây dựng nhà nước, doanh nghiệp, công 

trình xây dựng thuộc khu vực miễn giấy phép xây dựng. 

2.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 

Công tác chuẩn bị đầu tư: Hoàn thành phê duyệt dự án, lựa chọn tư vấn thiết kế 

bản vẽ thi công 02 dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hoàn thành công 

tác lựa chọn nhà thầu 01 dự án; thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung 01 dự 

án; thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD 03 dự án; kiểm tra công tác nghiệm 

thu 02 dự án.  

Công tác lựa chọn Nhà thầu, khởi công công trình: Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

01 dự án; Khởi công xây dựng 02 công trình. 

Tiếp tục triển khai thi công đối với 18 công trình. Công tác lập hồ sơ hoàn 

thành công trình; hoàn thành thẩm tra quyết toán 06 công trình: Cải tạo, chỉnh trang 

vỉa hè đường Hùng Vương; Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường; 

Đường Bông Lau; Chỉnh trang cảnh quan Thành Nhà Mạc; Cải tạo, chỉnh trang vỉa 

hè các đường Lê Lai (đoạn từ đường Trần Đăng Ninh đến đường Minh Khai), đường 

Trần Quốc Toản (đoạn từ đường Trần Đăng Ninh đến đường Lương Văn Tri); Cải 

tạo, chỉnh trang vỉa hè các đường Lương Văn  Tri (đoạn từ Trần Đăng Ninh đến 

đường Bắc Sơn), đường phố Kỳ Lừa (đoạn từ đường Lê Lai đến đường Bắc Sơn). 

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

Tập trung giải quyết cơ bản các dự án còn vướng mắc, công tác thu hồi đất; 

thẩm định phương án BT, HT và TĐC, giao đất tái định cư, rà soát hồ sơ cưỡng chế 

thu hồi đất các dự án trên địa bàn; Chỉ đạo công tác rà soát đất công, bán đấu giá 

quyền sử dụng đất một số khu đất, tài sản trên đất theo thẩm quyền đối với các khu 

đất đủ điều kiện. Tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 08 phường, xã 

trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch.  

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn: Khu đô 

thị Phú Lộc I, II và đường 37m; Dự án Khu Tái định cư và Dân cư Nam Nguyễn 

Đình Chiểu; Dự án Đầu tư xây dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, phường 

Vĩnh Trại; Dự án Xây dựng trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn; Dự án Khu đô thị mới 

Bến Bắc; Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và điều chỉnh mở rộng Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I; Dự án Hạ tầng khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh; Dự án 

Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II, đợt 4), phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn; Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân 

bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (Địa phận xã Mai Pha); Dự án 

Khuôn viên cây xanh phía nam cầu Kỳ Cùng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn; Dự án Cải tạo, nâng cấp ao Hang Hủi, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn; Dự án Kè suối Lao Ly… 

4. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về tình hình phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa 

bàn. Hoàn thành Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022. 
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Tiếp tục taṃ dừng các hoaṭ đôṇg taị Phố đi bô;̣ Tăng cường hướng dẫn tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai quét mã QR truy vết và khai 

báo y tế Covid-19, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi trên điện thoại thông 

minh theo đúng quy định.  

Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Rà soát, nắm chắc tình hình đời 

sống của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để chủ động trợ cấp, 

cứu trợ kịp thời. Quản lý, rà soát đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn để hoàn chỉnh 

hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, từ thiện, 

nhân đạo, Dân số - KHHGĐ.  

5. Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp 

Tiếp tục triển khai kiêṇ toàn đôị ngũ lãnh đaọ, công chức, viên chức; thực hiện 

đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động các cơ quan, đơn vi.̣  

Chỉ đạo Đoàn thanh tra hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra, Ban hành Kết 

luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nghĩa trang, các khu chôn cất trên 

địa bàn thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Xử lý 100% đơn tiếp nhận trong thời 

hạn, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

Triển khai kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; 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. Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp 

luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; Báo cáo báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC 6 tháng 

đầu năm 2021.  

6. Liñh vưc̣ Quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Duy trì 

tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tăng cường công tác đảm bảo ANTT 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm cách ly tập trung và khách sạn trên địa 

bàn. Tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, trọng 

tâm là Kế hoạch phòng chống đua xe, xử lý phạt nguội 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC CUỘC HỌP 

1. Dự các cuộc họp UBND tỉnh khi được mời (Dự phiên họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 7/2021; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh...) 

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Dự kiến tổ chức ngày 

14/7/2021.   

- Dự kỳ họp giữa năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh: Dự kiến tổ chức 

ngày 15, 16/7/2021. 

- Dự Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự kiến tổ chức vào 

các ngày 09, 19/7/2021.  

- Dự Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2021: Dự kiến tổ chức ngày 

28/7/2021. 

- Dự tiếp công dân tỉnh định kỳ: Ngày 16/7/2021. 
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2. Họp giao ban Thường trực Thành ủy: Tổ chức vào 07 giờ 00 phút các 

ngày thứ Hai hằng tuần (các ngày 05, 12, 19 và 26/7/2021).  

3. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy kỳ thứ 13  

* Thời gian: Theo thông báo của Thành ủy. 

* Nội dung: Theo chương trình công tác của thành ủy, trong đó UBND 

thành phố chuẩn bị các nội dung:  

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 

và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021 (Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

chuẩn bị). 

- Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 130-KL/TU, ngày 16/6/2014 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 

06/4/2011 về tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị đến 

năm 2015 và những năm tiếp theo (gắn với thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 

04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh) (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị). 

4. Dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 

6 tháng cuối năm 2021.  

5. Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải 

cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021; Hội nghị giao ban trực tuyến với Đảng ủy 8 

phường, xã tháng 7/2021.  

6. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác GPMB 6 tháng đầu năm 2021.  

7. Dự kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026 -  Thời gian: 7h30 ngày 05/7/2021. 

8. Dự kỳ họp thứ Hai (kỳ giữa năm) HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026 -  Thời gian 02 ngày, từ ngày 28-29/7/2021. 

9. Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Tổ chức vào 

buổi sáng thứ Sáu hằng tuần (các ngày 02, 09, 16, 23 và 30 tháng 7 năm 2021). 

10. Họp giao ban giải quyết công việc tháng 7/2021: Tổ chức vào ngày 

20/7/2021 (thứ Ba). 

11. Họp UBND thành phố thường kỳ tháng 7/2021 (Dự kiến Tổ chức vào 

ngày 15/7/2021): Nội dung theo chương trình công tác năm 2021 của thành phố. 

Trên đây là Chương trình công tác tháng 7/2021 của UBND thành phố Lạng 

Sơn, UBND thành phố thông báo các cơ quan, đơn vị nắm thông tin, thực hiện./. 
 

 

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; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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