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THÔNG BÁO  

Xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 
Căn cứ 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; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 

14/02/2022 của UBND thành phố về xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn 

minh đô thị năm 2022 trên địa bàn thành phố; danh sách đăng ký xây dựng 

tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022 trên địa bàn các phường. 

UBND thành phố thông báo xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô 

thị trên các tuyến đường cụ thể như sau: 

1. Danh sách các tuyến đường, phố xây dựng đạt chuẩn văn minh đô 

thị năm 2022 

1.1. Phường Chi Lăng: 

+ Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến đường 

Đèo Giang. 

+ Đường Nam Cao: Đoạn từ đường Mai Thế Chuẩn đến đường Dã Tượng. 

1.2. Phường Tam Thanh: 

- Đường Nhị Thanh 2: Đoạn từ đường Nhị Thanh 1 đến đường Nhị Thanh 3. 

- Đường Ngô Thì Sỹ: Đoạn từ đường Tam Thanh đến cổng sau Chùa Tam Giáo. 

1.3. Phường Đông Kinh: 

- Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài: Đoạn từ đường Bà Triệu đến hết 

tuyến đường (đến gần khu vực kè sông). 

- Đường Bà Triệu: Đoạn từ đường Phai Vệ đến đường Lý Thái Tổ. 

 1.4. Phường Vĩnh Trại: 

 - Đường 17/10: Đoạn từ đường Trần Đăng Ninh đến đường Nguyễn Du. 

 - Đường Đinh Công Tráng: Đoạn từ đường Đặng Văn Ngữ đến đường 

Đinh Lễ. 

 1.5. Phường Hoàng Văn Thụ: 

- Đường Phan Chu Trinh: Đoạn từ đường Lương Văn Tri đến đường Phan 

Đình Phùng. 

- Đường Ngô Văn Sở: Đoạn từ đường Lê Lai đến đường Bắc Sơn. 



2 

 

  

2. UBND các phường: 

- Tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân dọc 02 bên tuyến đường (theo 

danh sách trên) cùng đoàn kết, thống nhất xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn 

văn minh và phát động xây dựng theo các tiêu chí được quy định tại 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. 

- Thực hiện xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị và hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị công nhận tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị đảm bảo theo Kế 

hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND thành phố về xây dựng 

tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022 trên địa bàn thành phố; 

danh sách đăng ký xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 

2022 trên địa bàn các phường. 

UBND thành phố đề nghị UBND các phường, các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện các nội dung trên./. 

  

Nơi nhận:  
- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các đơn vị: Công an, TT.VHTT; Đội QLTTĐT; 

- Các Phòng: QLĐT; VHTT; Nội Vụ; 

- Các đoàn thể TP; 

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

Vĩnh Trại; Tam Thanh; Đông Kinh; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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