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KẾ HOẠCH 

Công nhận các tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị  

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 Thực hiện Kế hoạch số 239a/KH-UBND, ngày 13/9/2021 của UBND thành 

phố về công nhận tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025. UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực 

hiện trong năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức 

của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong xây dựng nếp 

sống văn minh đô thị, xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Từng bước xây dựng, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng tuyến đường, phố đạt 

chuẩn văn minh đô thị mà Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp trong lựa chọn, xây dựng và 

công nhận các tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị. Khuyến khích, huy 

động sự vào cuộc của cán bộ, nhân dân trên từng tuyến đường, khu phố nhằm duy 

trì, nâng cao các tiêu chí chuẩn văn minh đô thị. Từng bước hình thành các chuẩn 

mực về hành vi ứng xử văn hoá, văn minh đô thị và trở thành nếp sống của nhân 

dân thành phố, xứng đáng với đô thị loại II. 

Tổ chức hướng dẫn, đánh giá, thẩm định và công nhận các tuyến đường, phố 

đạt chuẩn văn minh đô thị đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định tại Quyết 

định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

II. CHỈ TIÊU, TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI, NỘI DUNG ĐIỂM SỐ CÁC 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ ĐẠT CHUẨN VĂN MINH 

ĐÔ THỊ, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

1. Chỉ tiêu 

Năm 2021 hoàn thành xây dựng 10 đoạn, tuyến đường, phố đạt chuẩn văn 

minh đô thị (Có danh sách kèm theo). 

2. Nội dung, điểm số các tiêu chí đánh giá tuyến đường, phố đạt chuẩn 

văn minh đô thị 

Nội dung, điểm số các tiêu chí đánh giá tuyến đường, phố đạt chuẩn văn 

minh đô thị thực hiện theo Phụ lục 1, ban hành kèm theo Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tự chấm điểm đối với từng tuyến 

đường, phố theo danh sách đã đăng ký với UBND thành phố, đồng thời lập danh 
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sách các cửa hàng, cửa hiệu, trụ sở; danh sách các điểm trông giữ phương tiện 

giao thông, điểm tập kết rác thải (nếu có) và Cam kết của nhân dân thực hiện 

tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh trên tuyến đường, phố đó. 

3. Hồ sơ đề nghị công nhận gồm 

- Tờ trình đề nghị xét công nhận tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị; Nội 

dung tờ trình gồm: Căn cứ pháp lý, lý do, trình tự, nội dung và kết luận kiến nghị;  

- Bảng tự chấm điểm các tiêu chí tại Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND 

ngày 13/7/3021 của Uỷ ban nhân dân phường, thị trấn đối với tuyến đường, phố 

đề xuất;  

- Danh sách các cửa hàng, cửa hiệu, trụ sở nằm trên tuyến phố đó để làm 

căn cứ đánh giá tiêu chí về hoạt động kinh doanh thương mại và trật tự đô thị;  

- Danh sách các điểm bố trí trông giữ phương tiện giao thông, điểm tập kết 

rác thải của tuyến đường, phố đề xuất;  

- Cam kết của nhân dân thực hiện tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh 

(xác nhận bằng việc ký kết trong văn bản). 

(theo khoản 1 Mục III, Hướng dẫn số 01/HD-SXD, ngày 17/8/2021 của Sở 
Xây dựng Lạng Sơn) 

4. Thời gian, đánh giá và công nhận tuyến đường, phố đạt chuẩn văn 

minh đô thị 

- Thời gian đánh giá: 15 tháng 10 năm 2021 (Lịch chấm điểm cụ thể đối với 
các phường sẽ có thông báo sau).  

- Hồ sơ đánh giá: Các Biên bản kiểm tra, đánh giá của Đoàn kiểm tra; Báo 

cáo đánh giá đề xuất công nhận tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh.  

- Văn bản công nhận: Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố công 

nhận tuyến đường, phố tại các phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

* Lưu ý: Phương pháp đánh giá thực hiện theo khoản 1 Điều 4, Quyết định 

số 19/2021/QĐ/UBND: “Thông qua đoàn kiểm tra đánh giá, bằng cách tính 

điểm; tuyến đường, phố tại các phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô 

thị khi đạt từ 70 điểm trở lên và tổng số điểm của các tiêu chí đánh giá tại Điều 3 

(Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/3021) phải đạt tối thiểu là 50% so 

với điểm tối đa quy định (riêng đối với tiêu chí khuyến khích thì không tính điểm 
đạt tối thiểu)”. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. UBND các phường: Tổ chức tự chấm điểm, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công 

nhận tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị gửi UBND thành phố (qua phòng 

Quản lý đô thị) trước ngày 10/10/2021 để thẩm định, công nhận theo quy định. 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các nội dung, các tiêu 

chí xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị theo Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố: Chủ trì tham mưu thành lập đoàn kiểm 

tra, thẩm định các đề xuất công nhận tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô 

thị; tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận đối với các 

tuyến phố đạt yêu cầu. Tham mưu triển khai gắn biển tuyến đường, phố đạt chuẩn 

văn minh đô thị sau khi được công nhận. 
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện gắn 

biển tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị. 

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội thành phố: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát 

huy tính tự giác của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật 

tự đô thị, an toàn giao thông, thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh đô thị. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên - Môi trường, Công an thành 

phố, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp với 

Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, thẩm định các đề xuất công nhận tuyến đường, 

phố đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 26/01/2021 của 

UBND thành phố Lạng Sơn về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô 

thị tiêu biểu năm 2021 trên địa ban thành phố Lạng Sơn./. 

  
Nơi nhận:  
- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND Thành phố; 

- CT, PCT UBND Thành phố; 

- UB.MTTQvà các đoàn thể CT-XH Thành phố; 

- Công an Thành phố,  

- Các Phòng: QLĐT; TNMT, VH-TT; TC-KH; 

Nội Vụ; 

- Trung tâm VH-TT, Đội QLTTĐT Thành phố; 

- UBND các phường: Chi Lăng; Hoàng Văn Thụ; 

Vĩnh Trại; Tam Thanh; Đông Kinh; 

- Trang thông tin điện tử UBND TP; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 



DANH SÁCH 

TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG  

ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND, ngày     /9/2021 của UBND thành phố) 

 

1. Phường Chi Lăng 

- Tuyến đường Nội bộ (Phai Luông): Đoạn từ đường Phai Luông 7 - Phai 

Luông 9.  

- Tuyến đường Phai Luông 2: Đoạn đường Phai Luông 7 - Phai Luông 8.  

2. Phường Tam Thanh 

-  Tuyến đường Nguyễn Khuyến: Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh - Lê 

Quý Đôn.  

- Tuyến đường Nhị Thanh 1: Đoạn từ đường Nhị Thanh - Yết Kiêu.  

3. Phường Đông Kinh 

- Tuyến đường Thác Mạ 2: Đoạn từ đường Thác Mạ 1 - Thác Mạ 6.  

- Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ: Đoạn từ đường Nguyễn Du - Nguyễn 

Du.  

4. Phường Vĩnh Trại 

- Tuyến phố Tinh Dầu 1: Đoạn từ đường Phai Vệ - Tinh Dầu 4.  

- Tuyến phố Tinh Dầu 2: Đoạn từ đường Tinh Dầu 1 - giáp khu dân cư.  

5. Phường Hoàng văn Thụ 

- Tuyến phố Bắc Kỳ Lừa: Đoạn từ đường Trần Đăng Ninh - Bắc Sơn.  

- Tuyến phố Nam Kỳ Lừa: Đoạn từ đường Trần Đăng Ninh - Bắc Sơn. 
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