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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố Lạng Sơn 

 

 I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 11/2021 

 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. Theo 

dõi, giám sát kiểm tra chặt chẽ tiến độ thu nợ, tiến độ thực hiện các biện pháp 

cưỡng chế thu hồi nợ thuế.  

Tiếp tục triển khai các hoạt động đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục 

vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn. 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 công tác kiểm tra, 

giám sát dịch bệnh động vật và xử lý dịch bệnh kịp thời. 

Tiếp tục duy trì theo dõi các bản tin cảnh báo, chủ động ứng phó với diễn 

biến thời tiết bất thường, dự báo nguy cơ thiên tai địa bàn để kịp thời triển khai 

công tác phòng và tìm kiếm cứu nạn. 

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

2.1. Lĩnh vực quản lý đô thị 

Tăng cường phối hợp với các nhà thầu, chủ đầu tư lập quy hoạch các khu đô 

thị, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đã có chủ trương (khu đô thị ven sông Kỳ 

Cùng, khu Nà Chuông-Bình Cằm; khu liên hiệp thể thao và khu giáo dục và đào tạo 

tỉnh Lạng Sơn; khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thác Soong Cau (Emer Hill); Khu 

đô thị mới nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Mai Pha - Yên Trạch).  

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao 

thông theo quy định; theo dõi, đôn đốc đơn vị duy tu, sửa chữa thực hiện tốt công tác 

duy tu đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống; rà soát bổ sung, thay thế, 

điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, thực hiện giải tỏa các vật che khuất tầm nhìn 

gây mất an toàn giao thông. Tham mưu báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 

số 776/QĐ-UBND, ngày 24/4/2018 về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công 

tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Xây dựng kế hoạch tham gia 

công tác đảm bảo ATGT phục vụ diễn tập PCCCR năm 2021. 

Chỉ đạo Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND các 

phường, xã ra quân theo kế hoạch đã ban hành về các đợt cao điểm ra quân, xử lý 

công tác trật tự đô thị nhân dịp kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 
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gắn với công tác phòng, chống bệnh dịch COVID-19. Nhắc nhở các chủ đầu tư 

xây dựng công trình tập kết phế thải, nguyên vật liệu xây dựng đúng nơi quy định, 

đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; Thực hiện thay thế, sửa chữa kịp 

thời các thiết bị điện chiếu sáng hư hỏng, đèn trang trí đảm bảo chiếu sáng thường 

xuyên phục vụ các sự kiện chính trị trên địa bàn. Tiếp tục cải tạo, trồng và chăm 

sóc hoa tươi, cây xanh tại các trụ đảo giao thông, dải phân cách, vỉa hè trên một số 

tuyến đường chính; cắt tỉa cây tạo hình, trang trí chữ hoa chào mừng kỷ niệm 190 

năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn.  

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 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương 02 dự án; phê duyệt điêu chỉnh thiết kế và dự 

toán 01 dự án; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình 01 

dự án; Hoàn thành hồ sơ bản vẽ thi công; thẩm định bước thiết kế bản vẽ thi công 02 

dự án; phê duyệt Báo cáo KT-KT 01 dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 dự án;  

Công tác lựa chọn Nhà thầu, khởi công công trình: Phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 03 dự án; Khởi công xây dựng 03 công trình. 

Tiếp tục triển khai thi công đối với 17 công trình: Khuôn viên cây xanh phía 

Nam cầu Kỳ Cùng; Cải tạo, nâng cấp ao Hang Hủi, phường Tam Thanh, thành phố 

Lạng Sơn; Trường Mầm non xã Hoàng Đồng; Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn 

viên trước cửa hang Tam Thanh, Phường Tam Thanh; Hạ tầng khu dân cư khối 8, 

phường Đông Kinh; Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn; Cải tạo, 

nâng cấp trường tiểu học Hoàng Văn Thụ; Tu bổ di tích khu danh thắng Động Chùa 

Tiên - Giếng Tiên, tỉnh Lạng Sơn; Trụ sở xã Mai Pha; Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè 

Trần Hưng Đạo; Xây dựng nhà bếp trường tiểu học Quảng Lạc; Kè suối Lao Ly; Tu 

bổ di tích khảo cổ Mai Pha, tỉnh Lạng Sơn; Cải tạo chỉnh trang vỉa hè đường Hùng 

Vương (đoạn từ Rọ phải đến tòa nhà Viettel); Xử lý nước ô nhiễm vào Hồ Phú Lộc 

IV, thành phố Lạng Sơn; Xây dựng nhà 12 lớp học trường mầm non 8/3; Hỗ trợ xây 

dựng Trụ sở công an xã Mai Pha. 

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

Tập trung giải quyết cơ bản các dự án còn vướng mắc. Tăng cường công tác 

quản lý đất đai trên địa bàn. 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 chỉ đạo 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 
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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 

Chỉ đạo phòng GD&ĐT thành phố chuẩn bị các nội dung tổ chức tốt hội thi giáo 

viên giỏi các cấp thành phố; thi đua dạy và học Chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11. Tham gia các môn thi đấu Đại hội TDTT ngành GD&ĐT đạt kết quả 

cao; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các nhà trường.  

Hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn năm 2021; Hướng dẫn, đôn đốc các phường, xã hoàn thành việc tổ chức Đại 

hội Thể dục thể thao; Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án tuyến phố đi bộ và dự kiến 

phương án mở rộng tuyến phố đi bộ (giai đoạn 2); Trưng bày thành tựu phát triển 

kinh tế, văn hóa xã hội tại Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh. Thực hiện 

tuyên truyền, đôn đốc kiểm tra công tác treo cờ, trang trí đường phố trong dịp kỷ 

niệm đảm bảo không khí trang trọng trên địa bàn. 

Thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội 

kịp thời, đầy đủ. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tăng cường 

công tác tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các chính 

sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, từ thiện, nhân đạo, Dân số-

KHHGĐ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; theo dõi, giám sát sức khỏe các chuyên gia 

người nước ngoài cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn thành phố. Đặc 

biệt, thực hiện nghiêm việc giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe các công dân trở 

về từ vùng có dịch.  

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

Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; kiện toàn đội ngũ lãnh 

đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; UBND các phường, xã theo yêu cầu 

nhiệm vụ; các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã (nâng bậc lương thường xuyên, 

phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên đối với nhà giáo, chế độ hưu…). 

Tổ chức họp tư vấn và đối thoại giải quyết đơn của công dân theo quy định; 

xác minh và hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh các đơn khiếu nại, tố cáo. Tổ chức 

tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án  “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021. 

Thực hiện các nhiệm vụ công tác chứng thực, hộ tịch theo quy định; triển 

khai kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện công tác 

PBGDPL chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sởtại các 

phường, xã 



4 

 

 

6. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh 

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

bảo giữ vững ổn định tình hình ANTT-TTATXH. Tăng cường công tác bảo vệ chính 

trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại 

tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, ma túy... Thực hiện tốt các 

giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. 

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 11/2021; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh...) 

- Dự Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2021: dự kiến tổ chức 03 phiên 

họp (ngày 08/11/2021, ngày 11/11/2021 và ngày 16/11/2021), trong đó:  

Phiên họp ngày 08/11/2021, UBND thành phố trình 02 nội dung:  

(1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định 

cư thành phố Lạng Sơn. 

Đơn vị tham mưu chuẩn bị: Ban QLDA-ĐTXD. 

(2) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn (Hạng mục: 

Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng).  

Đơn vị tham mưu chuẩn bị: Ban QLDA-ĐTXD. 

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

ngày 02, 18, 29/11/2021. 

- Dự tiếp công dân tỉnh định kỳ: Ngày 15/11/2021. 

2. Họp giao ban Thường trực Thành ủy: Tổ chức vào 07 giờ 00 phút các 

ngày thứ Hai hằng tuần (các ngày 01, 08, 15, 22 và 29 tháng 11 năm 2021).  

3. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy kỳ thứ 17  

* Thời gian: Theo thông báo của Thành ủy. 

* Nội dung: Theo chương trình công tác của thành ủy. 

4. Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tám 

* Thời gian: Theo Thông báo của Thành ủy. 

* Nội dung: Theo chương trình công tác của thành ủy. 

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

buổi sáng thứ Sáu hằng tuần (các ngày 05, 12, 19 và 26 tháng 11 năm 2021). 

6. Họp giao ban giải quyết công việc tháng 11/2021: Tổ chức vào ngày 

22/11/2021 (Thứ Hai). 

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

ngày 12/11/2021): Nội dung theo chương trình công tác năm 2021 của thành phố. 
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Trên đây là Chương trình công tác tháng 11/2021 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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