
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác bảo vệ môi trường sông Kỳ Cùng năm 2022 

   

Nhân dịp Tết Ông Công, Ông Táo ngày 25/01/2022 (tức ngày 23 tháng Chạp 

năm Tân Sửu) và căn cứ Kế hoạch số 351/KH-UBND, ngày 31/12/2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về tổ chức các  

hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; nhằm giữ gìn môi 

trường cảnh quan thành phố xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi 

trường sông Kỳ Cùng năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Vận động nhân dân thực hiện văn hoá giao thông và có hành vi thân thiện 

với môi trường, có những hành động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường 

trên sông Kỳ Cùng và xây dựng “Văn minh đô thị”. 

2. Phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền bảo 

vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong các dịp lễ, tết 

truyền thống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

3. Công tác bảo vệ môi trường sông Kỳ Cùng năm 2022 phải được thực hiện 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và an toàn 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, hướng dẫn nhân dân có 

hành động giữ gìn vệ sinh môi trường, thả cá, túi nilon, vỏ bao bì và các đồ hóa 

giải mang tính chất tâm linh (chân hương, tiền vàng, đồ thờ…) vào nơi bố trí sẵn 

tại khuôn viên Chùa Thành và để phương tiện đúng nơi quy định, đảm bảo không 

lấn chiếm lòng đường, tránh ùn tắc giao thông; nhắc nhở người dân không giăng 

lưới, thả câu trong ngày Tết Ông Công, Ông Táo (23/12 và ngày 29/12 Âm lịch). 

2. Thời gian:  

- Ngày 25/01/2022 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu). Bắt đầu từ 

8h00’ đến 20h00’, yêu cầu các đơn vị cử lực lượng trực tại các khu vực đảm bảo 

thời gian chia làm 03 ca: 

+ Ca 1: từ 8h00’ đến 12h00’; 

+ Ca 2: từ 12h00’ đến 17h00’; 

+ Ca 3: từ 17h00’ đến 20h00’. 
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- Ngày 31/01/2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu). Bắt đầu từ 

8h00’ đến 12h00’, yêu cầu các đơn vị cử lực lượng trực tại các khu vực đảm bảo 

thời gian quy định. 

3. Địa điểm, lực lượng phụ trách 

3.1. Khu vực Cầu Ngầm và dọc hai bên đường xuống bờ sông: Giao cho 

UBND xã Quảng Lạc và UBND phường Tam Thanh phối hợp phụ trách khu vực 

và bố trí lực lượng trực gồm: 

- Đoàn xã Quảng Lạc và Đoàn phường Tam Thanh, mỗi đơn vị: 04 đồng chí/ca. 

- Công an xã Quảng Lạc và phường Tam Thanh, mỗi đơn vị: 01 đồng chí/ca. 

- UBND xã Quảng Lạc, UBND phường Tam Thanh, mỗi đơn vị: 01 đồng chí/ca. 

- Công ty TNHH Huy Hoàng bố trí: 10 thùng đựng rác. 

- Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 06 đồng chí/ca. 

- Các đơn vị chủ động phối hợp bố trí lực lượng dọc hai bên đường xuống 

bờ sông và phía trên Cầu Ngầm (Phía phường Tam Thanh đoạn từ Bệnh viện đa 

khoa tỉnh cũ trở về Cầu Ngầm; phía xã Quảng Lạc đoạn từ bờ sông đối diện cây 

xăng số 01 trở về Cầu Ngầm). 

3.2. Khu vực Cầu 17 - 10 và dọc hai bên đầu cầu: Giao cho UBND xã Mai 

Pha phụ trách khu vực và bố trí lực lượng gồm: 

- Đoàn xã Mai Pha phân công: 04 đồng chí/ca. 

- Công an xã Mai Pha: 01 đồng chí/ca. 

- UBND xã Mai Pha: 03 đồng chí/ca. 

- Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 06 đồng chí/ca. 

- Công ty TNHH Huy Hoàng bố trí: 08 thùng đựng rác bố trí trên cầu và tại 

các đường xuống bờ sông. 

3.3. Khu vực Cầu Đông Kinh; đường dẫn xuống bờ sông phía đường 

Nguyễn Du và Công viên Bờ Sông: Giao cho UBND phường Đông Kinh và 

UBND xã Hoàng Đồng phụ trách khu vực và bố trí lực lượng gồm: 

- Đoàn phường Đông Kinh, Đoàn xã Hoàng Đồng, mỗi đơn vị phân công: 04 

đồng chí/ca. 

- Công an phường Đông Kinh và xã Hoàng Đồng, mỗi đơn vị: 01 đồng chí/ca. 

- UBND phường Đông Kinh, UBND xã Hoàng Đồng, mỗi đơn vị: 02 đồng chí/ca. 

- Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 06 đồng chí/ca. 

- Công ty TNHH Huy Hoàng bố trí: 12 thùng đựng rác tại các đường dẫn 

xuống bờ sông phía đường Nguyễn Du và Công viên Bờ Sông. 

3.4. Khu vực đường xuống sông phía Chợ Bờ sông: Giao cho UBND 

phường Vĩnh Trại phụ trách và bố trí lực lượng gồm: 

- Đoàn phường Vĩnh Trại phân công: 02 đồng chí/ca. 

- Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 03 đồng chí/ca. 

- Đề nghị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn: 01 đồng chí/ca. 
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- Công ty TNHH Huy Hoàng bố trí: 04 thùng đựng rác. 

3.5. Khu vực đường xuống sông phía Nhà văn hóa Khối 1, phường Tam 

Thanh, chân cầu phía đền Kỳ Cùng đi xuống và trên cầu Kỳ Cùng: Giao cho UBND 

phường Tam Thanh, UBND phường Vĩnh Trại phụ trách bố trí lực lượng, gồm: 

- Đoàn phường Tam Thanh và phường Vĩnh Trại phân công: 02 đồng chí/ca. 

- Công an phường Tam Thanh và phường Vĩnh Trại: 01 đồng chí/ca. 

- Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 04 đồng chí/ca. 

- Công ty TNHH Huy Hoàng bố trí: 05 thùng đựng rác. 

3.6. Khu vực đường xuống sông phía Công viên Bờ sông Kỳ Cùng (gần 

Đền Mẫu thoải Cửa Đông): Giao UBND phường Chi Lăng phụ trách và bố trí lực 

lượng, gồm: 

- Đoàn phường Chi Lăng: 01 đồng chí/ca. 

- Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ: 02 đồng chí/ca. 

- Đoàn trường THPT Việt Bắc: 02 đồng chí/ca. 

- Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 02 đồng chí/ca. 

- Công ty TNHH Huy Hoàng bố trí: 04 thùng đựng rác. 

 3.7. Khu vực phía dưới khuôn viên Chùa Thành: là địa điểm thả cá, thu 

gom các đồ hóa giải mang tính chất tâm linh và tổ chức Lễ tiễn đưa ông Công, 

ông Táo lên trời:  

 Giao UBND phường Chi Lăng, UBND phường Hoàng Văn Thụ phối hợp 

với Chùa Thành Lạng Sơn phụ trách khu vực và bố trí lực lượng gồm: 

- UBND phường Chi Lăng: 01 đồng chí/ca và lực lượng trông xe. 

- UBND phường Hoàng Văn Thụ: 01 đồng chí/ca, trong đó bố trí các đồng 

chí biết bơi mặc áo phao đứng phía dưới bờ sông để đảm bảo kịp thời hỗ trợ khi 

xảy ra tai nạn (nếu có). 

- Đoàn phường Hoàng Văn Thụ, Đoàn phường Chi Lăng mỗi đơn vị phân 

công: 04 đồng chí/ca. Hướng dẫn người dân thả cá và bỏ túi nilong vào thùng đựng 

rác, thu gom và hóa các đồ thờ cúng; 

- Công an phường Chi Lăng và phường Hoàng Văn Thụ mỗi đơn vị: 01 

đồng chí/ca. 

- Tăng ni, phật tử Chùa Thành Lạng Sơn (Chùa Thành bố trí theo lịch trực riêng). 

- Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 06 đồng chí/ca. 

- Công ty TNHH Huy Hoàng: bố trí ít nhất 12 thùng chứa rác. Bố trí thêm lò 

hóa đồ bằng inox và thùng sắt hóa đồ thờ cúng; chủ động phân công xe chở rác về 

điểm tập kết của công ty. 

3.8. Tổ cơ động, giám sát các lối lên xuống và quanh đường dạo bên bờ 

Sông Kỳ Cùng, các đoạn sau: 

* Đoạn kè dọc theo Công viên Bờ Sông (từ chùa Thành đến gần Đền Mẫu 

Thoải Cửa Đông):  
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Gồm các lực lượng:  

- Thành đoàn: 01 đồng chí/ca. 

- Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 02 đồng chí/ca. 

(Khuyến khích dùng xe đạp có gắn cờ phướn tuyên truyền, cơ động giám sát 

các điểm từ trên đường dạo Công viên Bờ Sông). 

* Đoạn kè sông Kỳ Cùng dọc theo đường Trần Quang Khải - phường Chi 

Lăng (lối lên xuống đối diện cây xăng km số 1):  

Gồm các lực lượng:  

- Thành đoàn: 01 đồng chí/ca. 

- Đoàn phường Hoàng Văn Thụ: 01 ĐVTN/ca. 

- Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 02 đồng chí/ca. 

* Đoạn kè sông Kỳ Cùng dọc theo đường Bến Bắc (lối lên xuống gần 

bệnh viện đa khoa cũ): 

Gồm các lực lượng:  

- Thành đoàn: 01 đồng chí/ca. 

- Đoàn phường Tam Thanh: 01 ĐVTN/ca. 

- Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc: 02 đồng chí/ca. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Thành đoàn Lạng Sơn 

- Là Cơ quan Thường trực tham mưu các nội dung Kế hoạch triển khai công 

tác bảo vệ môi trường sông Kỳ Cùng năm 2022. Phân công cán bộ cơ quan tham 

gia trực và giám sát lưu động các điểm trực. 

- Phối hợp với Chùa Thành Lạng Sơn sắp xếp vị trí đặt đồ hóa giải sau khi 

cúng lễ của các hộ dân và thực hiện các nghi lễ cần thiết. 

 - Thiết kế maket, nội dung pano, biển, cờ phướn bố trí treo tại các điểm chợ, 

tuyến đường chính của thành phố và trang trí khánh tiết tại khu vực Chùa Thành 

Lạng Sơn. Đặt băng rôn, pa nô tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tại các khu vực 

ra quân. Mỗi khu vực đặt từ 4 - 6 biển hướng dẫn địa điểm thả cá và khẩu hiệu 

tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ít nhất 01 cờ đoàn, 05 cờ chuối. Riêng khu vực 

Chùa Thành đặt 20 cờ phướn, 20 cờ Đoàn, cờ Hội, băng rôn hướng dẫn.  

- Chỉ đạo lực lượng đoàn viên, thanh niên các Đoàn cơ sở phường, xã và các 

lực lượng có liên quan thực hiện nhiệm vụ theo phân công. 

- Ngoài các lực lượng huy động tại mục 3 phần II Kế hoạch này, chọn cử 

thêm 20 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ Chương trình ra quân vào 10 giờ 00 

phút, ngày 25/01/2022 tại khuôn viên Chùa Thành. 

- Tham mưu, phối hợp cùng UBND thành phố ban hành Giấy mời, mời các 

đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND 

tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh đoàn; một số Sở, 

ban, ngành của tỉnh; Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo 
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UBND, đại diện Lãnh đạo các ban ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn 

thể thành phố dự Nghi Lễ phóng sinh thả cá chép tại Chùa Thành vào hồi 10 giờ 00 

phút, ngày 25/01/2022 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu). 

- Chuẩn bị nước uống cho các lực lượng tại địa điểm đã bố trí ở trên và các 

điều kiện cần thiết cho công tác triển khai hoạt động. 

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đoàn trường THPT trực thuộc tuyên truyền đến học 

sinh, đoàn viên thanh niên và phụ huynh có hành động giữ gìn vệ sinh môi trường, thả 

cá, túi nilon, vỏ bao bì và các đồ hóa giải mang tính chất tâm linh (chân hương, tiền 

vàng…) vào nơi bố trí sẵn tại khuôn viên Chùa Thành (khuyến khích dùng xô, chậu để 

thả cá, không dùng túi nilon) và để phương tiện đúng nơi quy định, đảm bảo không 

lấn chiếm lòng đường, tránh ùn tắc giao thông trong ngày Lễ Ông Công, Ông Táo 

ngày 23/12 và ngày 29/12 âm lịch năm Tân Sửu 2021. 

- Lập dự trù, quyết toán kinh phí; Tham mưu cho UBND thành phố Công 

văn đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn phát Thông báo liên tục 

trong 03 ngày trước khi diễn ra hoạt động. Yêu cầu tham mưu văn bản xong chậm 

nhất ngày 18/01/2022. 

2. Đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn 

- Đề nghị sắp xếp vị trí đặt đồ hóa giải sau khi cúng lễ của các hộ dân. 

Chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện Nghi Lễ phóng sinh thả cá chép và phục vụ công 

tác tuyên truyền (hỗ trợ thiết kế và treo maket, cờ phướn; treo cờ Tổ quốc, 20 cờ 

Phật giáo; sắp xếp ban thờ, chuẩn bị ghế, xô, chậu...).  

- Vận động tăng ni, phật tử Chùa Thành Lạng Sơn tuyên truyền, nhắc nhở, 

hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thả cá, túi nilon, vỏ bao bì và các đồ 

hóa giải mang tính chất tâm linh (chân hương, tiền vàng, bàn thờ…) vào nơi bố trí sẵn 

tại khuôn viên Chùa Thành. Hỗ trợ chuẩn bị 04 bình chữa cháy di động. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Phối hợp với Thành đoàn Lạng Sơn soạn nội dung thông báo trên các trang 

thông tin, fanpage của thành phố và đăng tải nội dung, hình ảnh tuyên truyền về 

công tác bảo vệ môi trường sông Kỳ Cùng dịp Lễ ông Công ông Táo lên các màn 

hình led trên địa bàn thành phố. 

4. Công an thành phố: Chỉ đạo lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, an 

ninh trật tự tại các khu vực người dân đến thả cá, hóa giải các đồ thờ cúng có mật 

độ phương tiện giao thông cao, dễ xảy ra ùn tắc giao thông. 

 5. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: Phối hợp cùng các lực lượng đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực có mật độ phương tiện giao thông 

cao, dễ xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt tại khu vực chùa Thành. Hỗ trợ vận 

chuyển đồ phục vụ các hoạt động chốt trực và Lễ phóng sinh thả cá chép. 

 6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

 - Biên tập và tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường của thành 

phố, các khu vực chợ theo nội dung Thông báo gửi kèm Kế hoạch này, thời gian 
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tuyên truyền phát liên tục trong 02 buổi các ngày 22/01/2022 đến 24/01/2022 và 

trong ngày 25/01/2022 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu) và sáng 8 giờ 00 

phút, ngày 31/01/2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu). 

- Đẩy mạnh tuyên truyền lưu động trong ngày 25/01/2022 và 31/01/2022.  

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

- Kiểm tra và đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng trong công tác đảm bảo 

vệ sinh môi trường và lực lượng công nhân túc trực kịp thời dọn vệ sinh, thu gom 

rác tại các địa điểm trong Kế hoạch. 

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, cắt cỏ hai bên bờ kè sông Kỳ Cùng và lối lên 

xuống chốt trực tại Công viên bờ sông trước ngày 22/01/2022 (tức trước ngày 20 

tháng Chạp năm Tân Sửu), đặc biệt là lối lên xuống tổ chức thả cá phóng sinh tại 

khuôn viên Chùa Thành. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh có 

hành động giữ gìn vệ sinh môi trường, thả cá, túi nilon, vỏ bao bì và các đồ hóa 

giải mang tính chất tâm linh (chân hương, tiền vàng…) vào nơi bố trí sẵn tại khuôn 

viên Chùa Thành (khuyến khích dùng xô, chậu để thả cá, không dùng túi nilon) và 

để phương tiện đúng nơi quy định, đảm bảo không lấn chiếm lòng đường, tránh ùn 

tắc giao thông trong ngày Lễ Ông Công, Ông Táo ngày 23/12 âm lịch và ngày 

29/12 âm lịch năm Tân Sửu 2021. 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Đảm bảo kinh phí nguồn ngân sách cho hoạt động triển khai công tác bảo 

vệ môi trường sông Kỳ Cùng theo quy định. 

10. Phòng Kinh tế thành phố 

Phối hợp với UBND phường xã giám sát các lực lượng, đảm bảo công tác 

ứng trực và cứu hộ cứu nạn tại các điểm trực. 

11. Đề nghị Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc 

Bố trí lực lượng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân theo mục 3 

phần II kế hoạch này. 

12. Đề nghị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn 

- Triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực bờ sông Kỳ 

Cùng, đặc biệt tại Chợ Bờ sông; hỗ trợ cắm cờ chuối dọc theo lan can Chợ Bờ 

sông (phía bờ kè sông Kỳ Cùng), thời gian từ ngày 22/01/2022 đến hết ngày 

31/01/2022 (từ ngày 20/12 - 29/12 âm lịch) 

- Cử lực lượng tham gia theo mục 3, phần II Kế hoạch này. 

13. Đề nghị Công ty TNHH Huy Hoàng 

- Tập trung các thùng và xe chứa rác tại các khu vực đã bố trí ở trên cho phù 

hợp (thời gian từ ngày 23 - 29/12 âm lịch). Riêng khu vực Chùa Thành, có phương án 

bổ sung hoặc thay thế kịp thời các thùng đựng rác tại khuôn viên chùa Thành.  
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- Cử lực lượng công nhân túc trực tại các điểm theo mục 3 phần II kế hoạch 

này, kịp thời dọn vệ sinh, thu gom rác tại các địa điểm và vận chuyển về bãi tập kết 

công ty (đặc biệt lưu ý khu vực Chùa Thành). 

14. Văn phòng HĐND - UBND thành phố 

- Ban hành Giấy mời dự Nghi Lễ phóng sinh thả cá chép tại Chùa Thành 

xong chậm nhất ngày 20/01/2022. Cử lực lương tham gia, phối hợp với Thành 

đoàn tổ chức Lễ phóng sinh thả cá chép tại Chùa Thành. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị tốt các nhiệm vụ được giao. 

15. UBND các phường, xã 

- Chỉ đạo lực lượng Đoàn Thanh niên, lực lượng Công an, Trật tự đô thị, dân 

quân, Ban Bảo vệ dân phố, Tổ An ninh nhân dân thôn ra quân theo nhiệm vụ và 

khu vực được phân công ở trên. Căn cứ vào tình hình thực tế đề nghị các đơn vị 

tăng cường lực lượng vào các giờ cao điểm của ca 2 và ca 3.  

- Đồng chí Chủ tịch UBND phường, xã giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm chính tại khu vực đơn vị được phân 

công và 01 đồng chí làm Tổ trưởng. Cử thêm lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai để ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Hỗ trợ chuẩn bị các dụng cụ có liên 

quan như mũ, áo phao, cờ, còi... cho các lực lượng.  

- UBND phường Chi Lăng huy động lực lượng Ban Bảo vệ dân phố trông 

giữ và bố trí phương tiện của nhân dân đến thả cá, hóa giải các đồ thờ cúng tại 

Chùa Thành đúng nơi quy định, đảm bảo không lấn chiếm lòng đường. Phát vé  

gửi xe và không thu tiền gửi. 

- Kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp giăng lưới bắt cá tại các điểm chốt trực 

quanh bờ sông Kỳ Cùng. 

- Tuyên truyền trên loa phát thanh của các phường, xã theo nội dung Thông 

báo gửi kèm Kế hoạch này liên tục trong 03 ngày trước khi diễn ra hoạt động. 

- Chủ động đảm bảo các nguồn lực hỗ trợ lực lượng ra quân. 

- UBND các phường, xã lập danh sách các lực lượng theo Kế hoạch, có phân 

công cụ thể. (Danh sách gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ghi chú người chịu 

trách nhiệm chính, Tổ trưởng) gửi về Thành đoàn chậm nhất ngày 20/01/2022, 

Email: thanhdoanls@gmail.com. 

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể 

thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tuyên truyền, vận động  cán bộ, 

hội viên và nhân dân có hành động giữ gìn vệ sinh môi trường và để phương tiện 

đúng nơi quy định, đảm bảo không lấn chiếm lòng đường, tránh ùn tắc giao thông 

trong ngày Tết Ông Công, Ông Táo 23/12 Âm lịch và ngày 29/12 Âm lịch năm Tân 

Sửu 2021 (theo nội dung Thông báo đính kèm kế hoạch này). 

17. Đề nghị Trung tâm Y tế thành phố: Cử lực lượng y tế nắm tình 

hình, chuẩn bị khẩu trang, dụng cụ và các thiết bị y tế... đảm bảo phòng chống 

mailto:thanhdoanls@gmail.com


8 

 

dịch Covid-19 và sơ cứu nếu có tình huống tai nạn, thương tích xảy ra tại điểm 

Chùa Thành. 

18. Đề nghị Ban giám hiệu các trường THPT trên địa bàn thành phố 

- Cử lực lượng tham gia theo mục 3, phần II Kế hoạch này. 

- Giao cho Đoàn trường THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ cử 10 đoàn 

viên thanh niên/đơn vị có mặt vào 9h00, ngày 25/1/2022 để Thành đoàn phân công 

chuẩn bị các nội dung cho Lễ thả cá chép. Liên hệ đồng chí Phương Văn Bích – 

Phó Bí thư Thành đoàn, điện thoại 0976.205.161. 

- Triển khai tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh về việc giữ gìn vệ sinh 

môi trường, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết ông Công ông Táo (theo nội dung 

Thông báo đính kèm kế hoạch này). 

* Lưu ý: 

- Về trang phục của các lực lượng tham gia: Đối với lực lượng vũ trang 

mặc trang phục ngành; đoàn viên thanh niên mặc trang phục áo Thanh niên Việt 

Nam, đeo băng xung kích; Trật tự đô thị, Dân quân, Ban Bảo vệ dân phố, Tổ An 

ninh nhân dân thôn mặc trang phục theo quy định. 

- Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tất cả các lực lượng tham 

gia nhiệm vụ tại chương trình thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 của các cơ quan chức năng, Bộ Y tế. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường sông Kỳ Cùng 

năm 2022 của UBND thành phố Lạng Sơn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông bắc;                                                                                

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; 

- Công ty TNHH Huy Hoàng, Công ty CP Chợ Lạng Sơn; 

- Các cơ quan, đơn vị TP liên quan; 

- Lãnh đạo các đơn vị có lực lượng tham gia; 

- UBND các phường, xã; 

- Các Trường THPT trên địa bàn thành phố; 

- CPVP, CVVP, QTM; 

- Lưu: VT, Thành đoàn. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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