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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 01 năm 2022 của UBND thành phố Lạng Sơn 

 

 I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 01/2022 

 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. 

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 

Thực hiện ký kết hợp đồng ba bên lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân 

khu Khu đô thị Nà Chuông - Bình Cằm; Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu liên hợp 

thể thao; đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí 

Mai Pha - Yên Trạch, tỷ lệ 1/500; Báo cáo chủ trương lập điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chi tiết Khu đô thị Hoàng Đồng, tỷ lệ 1/500; thực hiện quy trình thủ tục về 

công tác khảo sát, đo đạc thực địa phục vụ lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung 

thành phố đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000; kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập 

báo cáo rà soát các chỉ tiêu quy hoạch đô thị phục vụ lập đề án sáp nhập đơn vị 

hành chính thành phố Lạng Sơn. 

Tăng cường công tác thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các 

dự án nguồn vốn Nhà nước; đẩy mạnh công tác công tác thẩm định vật kiến trúc 

phục vụ công tác BT, HT&GPMB các dự án. Tăng cường và nâng cao công tác 

quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu các công 

trình xây dựng theo phân cấp.  

Tiếp tục thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, công viên tạo cảnh 

quan đô thị. Chuẩn bị trang trí phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 

năm 2022; phương án trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng 2022. 
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Tập trung rà soát để thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ 

công trình, phần công trình xây dựng vi phạm; Quyết định cưỡng chế buộc thực 

hiện biện pháp khắc phục hậu quả các công trình xây dựng vi phạm theo quy định. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường 

năm 2022 và thu vét những đối tượng còn sót hoặc chậm nộp giá dịch vụ vệ sinh môi 

trường năm 2021 . Tiếp tục thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các công trình 

xây dựng được cấp phép tại bộ phận một cửa, 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 

Hoàn thành trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 02 dự án; Hoàn thành 

thi tuyển kiến trúc 01 dự án; Trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư 01 dự án; Hoàn 

thành điều chỉnh bản vẽ thi công 01 dự án; Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương 02 dự án; Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh chủ trương 03 dự án; Hoàn thành 

phê duyệt hồ sơ mời thầu 01 dự án; Hoàn thành trình phê duyệt Báo cáo KTKT công 

trình trình thẩm định 01 dự án; Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 01 dự 

án; Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, kí hợp đồng thi công xây dựng 01 dự án. Tiếp 

tục triển khai thi công đối với 15 công trình. 

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 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: Thi chọn HSG các 

môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố; Lựa chọn sách giáo khoa lớp  7; Tổ chức ngày hội 

tiếng Anh cấp thành phố; Các trường tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, họp phụ huynh 

học sinh; Hoàn thành các loại báo cáo, thống kê Học kỳ I; Kiểm tra công tác trước và 

sau Tết Nguyên Đán; Tổ chức Hội thi Cô nuôi giỏi cấp thành phố,... 

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

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai kế hoạch kinh tế số trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn năm 2022; xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng 

Đảng mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. Trang trí, tuyên truyền, cổ động trực 
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quan nhân dịp các ngày Lễ, Sự kiện diễn ra trong tháng. Tham gia thi đấu giải Việt 

dã môn thi trước Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022.  

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. 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. Tổ chức Đoàn kiểm tra, thẩm 

định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 

2021; 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. Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 mũi 2 Vắc xin Pfize cho trẻ em 12-14 tuổi thuộc các trường Trung 

học cơ sở trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021 

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

Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, 

công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ. Tổng hợp hồ 

sơ thực hiện đánh giá cuối năm: Xây dựng chính quyền; đánh giá, phân loại cán 

bộ, công chức viên chức; Thực hiện nhiệm vụ; Cải cách hành chính.  

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Tổng hợp số liệu, báo cáo công tác 

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng và công tác nội chính năm 2021.  

Ban hành các kế hoạch: triển khai công tác Tư pháp năm 2022. 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. 

 6. Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; theo 

dõi, giám sát, kiểm tra công tác khám sức khỏe sơ tuyển công tác tuyển quân tại 

các phường xã năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Xây 

dựng Phương án đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Triển 

khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2021. 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC CUỘC HỌP 

1. Dự các cuộc họp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh khi được mời (Dự phiên 

họp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tháng 12/2021; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh...) 

1.1. Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Dự kiến ½ ngày, tổ chức 

ngày 20/01/2022. 

1.2. Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2021 Dự kiến tổ chức ngày 

19/01/2022. 

1.3. Dự tiếp công dân tỉnh định kỳ: Ngày 15/01/2022. 

1.4. Hội nghị trực tuyến 3 cấp với cấp huyện, cấp xã về triển khai Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022: Dự 

kiến tổ chức ngày 10 tháng 01 năm 2022.  
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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 10, 17, 24 và 31 tháng 01 năm 2022).  

3. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy kỳ thứ 19. 

* 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 chín. 

* 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 07, 14, 24 và 31 tháng 01 năm 2022). 

6. Họp giao ban giải quyết công việc tháng 12/2021: Tổ chức vào ngày 

22/01/2022 (Thứ Hai). 

7. Họp UBND thành phố thường kỳ tháng 01/2022 (Dự kiến Tổ chức vào 
ngày 14/01/2022): Nội dung theo chương trình công tác năm 2022 của thành phố. 

Trên đây là Chương trình công tác tháng 01/2022 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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