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Thực hiện Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định về việc công nhận tuyến đường, phố tại các 

phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng 

dẫn số 01/HD-SXD ngày 17/8/2021 của Sở Xây dựng Lạng Sơn về trình tự, thủ 

tục triển khai thực hiện Quy định về việc công nhận tuyến đường, phố tại các 

phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 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 triển khai kế hoạch xây dựng tuyến đường, 

phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, 

nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong xây dựng các 

tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị. 

- Từng bước xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng văn minh, xanh, 

sạch, đẹp và sớm 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 đạt 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. 

- Hoàn thành xây dựng mới 10 đoạn tuyến đường, phố đạt chuẩn văn 

minh đô thị. 

- Kiểm tra, đánh giá lại các tuyến đường, phố đã được công nhận văn 

minh đô thị các năm 2016, 2017 theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 
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19/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn (gồm 32 tuyến - 

Có danh sách kèm theo). 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- UBND thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác triển khai thực 

hiện; định kỳ họp giao ban, họp chuyên đề để kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện của các đơn vị trong công tác xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn 

minh đô thị (sau đây viết tắt là tuyến đường, phố đạt chuẩn VMĐT). 

- Cơ quan thực hiện: UBND thành phố chủ trì; Phòng Quản lý đô thị tham 

mưu; UBND phường, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 

2. Công tác tuyên truyền  

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định về tiêu chí tuyến đường, 

phố đạt chuẩn VMĐT theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn; tuyên truyền các quy định của pháp luật về thực hiện 

nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự ATGT, quảng cáo... để các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết và tự giác chấp hành thực hiện. 

 Tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

tuyên truyền lưu động; thông qua các cuộc họp khối phố; các buổi sinh hoạt 

thường kỳ của các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, tổ liên gia, các câu lạc bộ, kết 

hợp tuyên truyền với việc kiểm tra, đôn đốc xây dựng tuyến đường, phố đạt 

chuẩn VMĐT... Trọng tâm tuyên truyền tập trung vào các khối phố và những 

tuyến đường, phố đã đăng ký xây dựng.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm Văn hóa thể 

thao thành phố và UBND các phường chủ trì; các cơ quan, đơn vị liên quan phối 

hợp thực hiện. 

 3. Công tác triển khai, phân công nhiệm vụ và đôn đốc thực hiện 

3.1. UBND phường triển khai tổ chức họp nhân dân để phổ biến chủ 

trương, quy định các tiêu chí tuyến đường, phố đạt chuẩn VMĐT để nhân dân 

biết, đồng thuận và lựa chọn thực hiện.  

- Thời gian thực hiện: Tháng 02-03/2022.  

- Cơ quan thực hiện: UBND các phường chủ trì; các cơ quan, đơn vị liên 

quan phối hợp thực hiện.  

3.2. UBND phường xây dựng kế hoạch và kiện toàn lại Tổ thực hiện xây 

dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn VMĐT (bao gồm tuyến đường, phố đã được 

công nhận văn minh đô thị các năm 2016, 2017 cần đánh giá lại) theo từng tuyến 

phố (mỗi tuyến phố thành lập 01 tổ), gồm 01 lãnh đạo phường (lãnh đạo Đảng 

ủy hoặc HĐND, hoặc UBND theo thống nhất của phường), 01 cán bộ đoàn thể, 

01 cán bộ Đội TTĐT của phường, 02 cán bộ khối phố và phân công nhiệm vụ rõ 

ràng, cụ thể cho từng thành viên để phụ trách, theo dõi, đôn đốc, thực hiện các 
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nội dung xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn VMĐT trên tuyến đường, phố 

được phân công; đồng thời gắn kết quả công tác quản lý tuyến đường, phố với 

việc đánh giá kết quả công tác hàng năm. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 02 - 03/2022.  

- Cơ quan thực hiện: UBND các phường chủ trì; các cơ quan, đơn vị liên 

quan phối hợp thực hiện.  

3.3. Hàng tuần Tổ thực hiện được phân công phụ trách tuyến đường, phố 

đạt chuẩn VMĐT tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, cá nhân 

cư trú trên tuyến phố thực hiện theo các tiêu chí; thông báo kịp thời về UBND 

phường những trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý. Hàng tháng, UBND 

các phường đưa nội dung xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị 

vào nội dung họp UBND để đánh giá kết quả, chỉ đạo thực hiện và báo cáo tình 

hình về UBND thành phố.  

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của UBND phường.  

- Cơ quan thực hiện: UBND các phường chủ trì; các cơ quan, đơn vị liên 

quan phối hợp thực hiện. 

4. Đăng ký, thông báo xây dựng mới và nâng cấp tuyến đường, phố 

đạt chuẩn VMĐT 

Trên cơ sở các tờ trình đăng ký xây dựng mới và nâng cấp tuyến đường, 

phố đạt chuẩn VMĐT của UBND các phường; UBND thành phố ban hành 

thông báo danh sách các tuyến đường, phố thực hiện xây dựng mới và nâng cấp 

tuyến đường, phố đạt chuẩn VMĐT để các phường biết, tổ chức thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Trước 20/03/2022. 

- Cơ quan thực hiện: UBND thành phố chủ trì; Phòng Quản lý đô thị tổng 

hợp, tham mưu. 

5. Thực hiện xây dựng mới và nâng cấp tuyến đường, phố đạt chuẩn 

VMĐT 

Sau khi có thông báo danh sách các tuyến phố thực hiện xây dựng xây 

dựng mới và nâng cấp tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị của UBND 

thành phố, UBND các phường chỉ đạo, thực hiện xây dựng mới và nâng cấp 

tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Hàng tuần, tháng Tổ thực hiện được phân công phụ trách xây dựng mới 

và nâng cấp tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị tổ chức kiểm tra, tuyên 

truyền, đôn đốc các tổ chức, cá nhân cư trú trên tuyến phố thực hiện theo các 

tiêu chí tuyến đường, phố đạt chuẩn VMĐT theo Quyết định số 19/2021/QĐ-

UBND, ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn; thông báo kịp thời về UBND 

phường những trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý; thường xuyên đánh 

giá kết quả, chỉ đạo thực hiện và báo cáo tình hình về UBND thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Từ 20/03/2022 đến khi được công nhận (trong 

tháng 9 và tháng 10/2022). 
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- Cơ quan thực hiện: UBND các phường chủ trì; các cơ quan, đơn vị liên 

quan phối hợp thực hiện. 

6. Thẩm định, công nhận tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị  

- UBND các phường căn cứ quy định tại Điều 7, mục 4 của Quyết định số 

19/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức chấm điểm 

các tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị; lập hồ sơ, văn bản đề nghị theo 

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

Lạng Sơn gửi UBND thành phố (qua Phòng Quản lý đô thị) để tổ chức thẩm 

định, kiểm tra, đánh giá và quyết định công nhận mới (đối với các tuyến xây 

dựng mới), nâng cấp công nhận lại (đối với các tuyến đường, phố đạt văn minh 

đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu đã được công nhận trước) đạt tuyến đường, phố 

đạt chuẩn văn minh đô thị. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 9 và tháng 10/2022. 

- Cơ quan thực hiện: UBND các phường và Phòng Quản lý đô thị chủ trì 

theo nhiệm vụ của mỗi cơ quan; các cơ quan liên quan phối hợp. 

7. Duy trì tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị 

Sau khi được công nhận, UBND phường tiếp tục chỉ đạo Tổ thực hiện và 

Đội Quản lý trật tự đô thị phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở duy trì thực 

hiện các tiêu chí tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị trên các tuyến phố 

được công nhận.  

III. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ ĐẠT 

CHUẨN VMĐT, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN  

1. Trình tự triển khai 

Thực hiện theo Mục II, Hướng dẫn số 01/HD-SXD, ngày 17/8/2021 của 

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện Quy định về 

việc công nhận tuyến đường, phố tại các phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

chuẩn VMĐT 

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 

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 trên tuyến 

đường, phố về thực hiện 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.) 

3. Hồ sơ đề nghị công nhận 

Thực hiện theo khoản 1, Mục III, Hướng dẫn số 01/HD-SXD, ngày 

17/8/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về trình tự, thủ tục triển khai thực 
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hiện Quy định về việc công nhận tuyến đường, phố tại các phường, thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Gồm: 

- Tờ trình đề nghị xét công nhận, công nhận lại tuyến đường, 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 đường, 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). 

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

minh đô thị 

4.1. Thời gian, đánh giá xây dựng mới 10 đoạn tuyến đường, phố đạt 

chuẩn văn minh đô thị: 

- Thời gian đánh giá: Dự kiến ngày 10 tháng 10 năm 2022 (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 về việc  

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

4.2. Thời gian, kiểm tra, đánh giá lại các tuyến đường, phố đã được công 

nhận văn minh đô thị các năm 2016, 2017 theo các tiêu chí tuyến đường, phố đạt 

chuẩn văn minh đô thị quy định tại Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 

13/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn (gồm 32 tuyến - Có danh sách kèm theo). 

- Thời gian đánh giá: Dự kiến ngày 15 tháng 9 năm 2022 (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 về việc  

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 
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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: Xây dựng kế hoạch cụ thể; thực hiện rà soát, họp 

thống nhất với các khối phố về dự kiến xây dựng, duy trì các tuyến đường, phố 

đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022 (gồm dự kiến 02 tuyến đường, phố xây 

dựng đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022 và các tuyến đường, phố đã được 

công nhận văn minh đô thị các năm 2016, 2017 có trong danh sách kèm theo kế 

hoạch này) để tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và gửi danh 

sách về UBND thành phố (qua phòng Quản lý đô thị trước ngày 15/3/2022) để 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. 

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. 

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 05/10/2022 đối với các tuyến xây dựng mới và trước ngày 05/9/2022 

đối với các tuyến đường, phố đã được công nhận văn minh đô thị các năm 2016, 

2017 để thẩm định, đánh giá và công nhận theo quy định. 

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

kiểm tra, thẩm định, đánh giá, sơ kết… việc xây dựng, duy trì tiêu chí các tuyến 

đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị các các phường; 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. 

Thường xuyên kiểm tra, đề xuất đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị. 

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. Phòng Nội vụ thành phố: Đưa tiêu chí thực hiện tuyến đường, phố đạt 

chuẩn văn minh đô thị để đánh giá các danh hiệu thi đua hàng năm. Tổng hợp 

kết quả thi đua trình UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn 

minh đô thị năm 2022. 

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

phố, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành 

phố, các cơ quan liên quan: Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị tuyên 

truyền, kịp thời phản ánh, đưa tin gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, lưu động về xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh 

đô thị và các tiêu chí tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị tại Quyết định 

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

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

đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị. 

7. Công an thành phố: Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát 

trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm ANTT, 

TTATGT trên các tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị; Chỉ đạo Công 

an các phường chủ động tham mưu cho UBND phường thực hiện tiêu chí về an 

ninh trật tự trên các tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị. 

8. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: Phối hợp với UBND phường 

thường xuyên duy trì trật tự đô thị trên tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô 

thị; xử lý tháo dỡ mái che, mái vẩy và các trường hợp kinh doanh trên vỉa hè, 

dưới lòng đường vi phạm trật tự đô thị. 

Trên đây là kế hoạch xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô 

thị năm 2022. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND thành phố (qua Phòng Quản 

lý đô thị) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Xây dựng; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND Thành phố; 

- CT, PCT UBND TP; 

- UB.MTTQVN và các đoàn thể TP; 

- Công an TP; 

- Các Phòng: QLĐT; VH-TT; TC-KH; NV; 

- TT VHTT, Đội QLTTĐT TP; 

- UBND các phường: CL; HVT; VT; TT; ĐK; 

- Trang thông tin điện tử UBND Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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