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Công tác tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố Lạng Sơn 

 

 I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6/2022 

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. 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.  

Thực hiện quản lý, khai thác tốt các công trình thuỷ lợi; Tăng cường công tác 

kiểm tra an toàn các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa bão, sẵn sàng các phương án 

phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khôi phục sản xuất sau mưa bão. 

Tổ chức tuyên truyền văn minh thương mại, kiểm tra, xử lý đối với các hộ 

kinh doanh vi phạm trên địa bàn. Kiểm tra, kiếm soát thị trường, chú trọng kiểm 

tra các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng vật tư y tế, thực phẩm 

Thẩm định phương án thôn kiểu mẫu Tân Lập, Mai Thành. Thẩm định phương 

án xây dự KDCKM khu 2 Khòn Phổ. Chỉ đạo các phòng ban, UBND các phường, xã 

hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mời nâng cao xã Quảng Lạc. 

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

2.1. Lĩnh vực quản lý đô thị 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch 

chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 theo hợp đồng đã ký kết. Tiếp 

nhận tài trợ kinh phí lập các đồ án quy hoạch; đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến 

độ lập các đồ án quy hoạch khu đô thị mới, khu sinh thái, nghỉ dưỡng đã ký kết hợp 

đồng ba bên. Xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Lạng Sơn đến 

năm 2035. Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục triển khai lập đề án điều chỉnh địa giới 

đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị 

tư vấn lập quy hoạch, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với Đề án 

Tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên 

quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các khu vực được miễn giấy 

phép xây dựng, khu vực có dự án đã công bố quy hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, cải 

tạo vỉa hè, phát triển giao thông nông thôn; thực hiện rà soát chuẩn bị phương án 

xử lý đối với các điểm bị ngập úng cục bộ trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra tiến độ 

thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn các phường.  
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Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công 

cộng đô thị đảm bảo phục vụ ANTT, ATGT và các sự kiện chính trị. Trình HĐND 

thành phố cho ý kiến về chủ trương thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đèn chiếu 

sáng hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng. Thực hiện cắt tỉa, chặt hạ cành, 

cây khô chết trước mùa mưa bão 2022 trên các tuyến phố khu vực nội thành. Lập 

phương án cải tạo, trồng cây xanh khuôn viên phía nam cầu 17/10, khu tái định cư 

và dân cư Nam thành phố 

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 

Công tác chuẩn bị đầu tư: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  01 dự 

án; phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi 01 dự án; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án; hoàn 

thiện hồ sơ trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 01 dự án; lập hồ sơ phê duyệt dự 

án 01 dự án; thẩm định, phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán đầu tư xây 

dựng công trình 01 dự án; Phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án. Tổ chức lựa chọn 

nhà thầu thi công xây dựng công trình 01 dự án.  

Tiếp tục triển khai thi công đối với 13 công trình. Kiểm tra công tác nghiệm thu 

08 công trình; thẩm tra quyết toán 02 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. Thực hiện công tác 

thu hồi đất; thẩm định phương án BT, HT và TĐC; giao đất tái định cư; tham mưu 

hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất các dự án trên địa bàn;  

Thực hiện tốt công tác rà soát đất công. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan 

kiểm tra và tham mưu giải quyết, đề xuất phương án giải quyết các khu đất công trên 

địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Thực hiện bán đấu giá 

quyền sử dụng đất một số khu đất, tài sản trên đất theo thẩm quyền đối với các khu 

đất đủ điều kiện góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách thành phố. 

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 giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý đất đai; kịp thời xử lý các hành 

vi vi phạm một cách kiên quyết, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Phấn 

đấu tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về đất đai hàng năm đạt 95% trở lên. 

Kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn của Công ty TNHH Huy Hoàng đảm bảo chất lượng không để tồn đọng 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện thanh toán, quyết toán xác định khối 

lượng rác thải để chi trả cho Công ty TNHH Huy Hoàng đảm bảo thời gian theo 

đúng quy định. Thực hiện đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng đảm bảo vệ sinh môi 

trường trong khu vực Phố đi bộ Kỳ Lừa; Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường 

phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân xã Quảng Lạc tổ chức 
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hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nâng 

cao năm 2022.  

Tiếp tục rà soát hồ sơ, phương án, báo cáo khó khăn, vướng mắc đề xuất 

hướng giải quyết các dự án. Tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 

bằng các dự án trên địa bàn.  

4. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

Hoàn thành năm học 2021 - 2022, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa 

phương. Chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023; 

Kiểm tra việc quyết toán, thanh toán các khoản thu theo thỏa thuận và tự nguyện 

các trường công lập. 

Tiếp tục tuyên truyền các ngày Lễ, sự kiện diễn ra trong tháng; tuyên truyền 

cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch khắc phục chỉ số CCHC năm 2022. 

Triển khai Kế hoạch thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể Quốc gia lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ năm 2022; Kế hoạch Tổ chức khảo sát, 

hội nghị đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp, định hướng phát triển du lịch cộng 

đồng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

Tiếp tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng Bảo trợ xã hội 

trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành. Triển khai các chương trình, kế hoạch 

chi tiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ và Thành 

lành lập Đoàn đưa thân nhân liệt sĩ thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Người có 

công “Thăm lại chiến trường xưa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết thiếu nhi 01/6. 

 Xây dựng kế hoạch tham gia hiến máu trong chương trình hành trình đỏ 

năm 2022. Tiếp tục quan tâm bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, những 

người yếu thế trong xã hội. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc. 

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. Rà soát, tiếp tục bổ sung hồ 

sơ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; UBND các 

phường, xã. 

Tiếp tục duy trì lịch trực tiếp công dân thường xuyên theo quy định, tiếp công 

dân định kỳ vào ngày 01 và 16 hàng tháng. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn 

thành phố; tổ chức triển khai thực hiện Kết luận thanh tra Chính phủ. Tiếp tục xây 

dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ công tác năm 

2022; Rà soát các hồ sơ cưỡng chế theo quy định.  

Thực hiện tốt công tác tư pháp; ban hành các văn bản Kế hoạch quản lý nhà 

nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn năm 2022; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021;  

6. Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh 

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

khai thực hiện Tháng hành động Phòng chống ma túy năm 2022. Tập trung đấu 
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tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; 

triệt xóa các điểm bán lẻ trái phép chất ma túy; xử lý nghiêm các vi phạm trong 

lĩnh vực kinh tế và môi trường. Đảm bảo thực hiện đúng quy định trong công tác 

điều tra xử lý án; tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm. 

7. Các nhiệm vụ khác 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung, 

chương trình, Nghị quyết của Tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, các 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã được Thành ủy phê duyệt; chỉ đạo chuẩn bị các 

nội dung trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND thành phố. 

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 6/2022; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh...):  

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

ngày 10, 28 tháng 6 năm 2022.  

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2022: dự kiến tổ chức 02 phiên họp 

(ngày 09/6/2022 và ngày 16/6/2022). 

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

ngày thứ Hai hằng tuần (các ngày 06, 13, 20 và 27 tháng 6 năm 2022).  

3. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Theo Chương trình công tác 

tháng 6 của Thành ủy. 

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

buổi sáng thứ Sáu hằng tuần (các ngày 03, 10, 17 và 24 tháng 6 năm 2022). 

5. Họp giao ban giải quyết công việc tháng 6/2022: Tổ chức vào ngày 

20/6/2022 (Thứ Hai). 

6. Họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2022 (Dự kiến Tổ chức vào 

ngày 10/6/2022): Nội dung theo chương trình công tác năm 2022 của thành phố. 

Trên đây là Chương trình công tác tháng 6/2022 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, các PCT UBND TP; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Các phòng ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP+CVVP+ QTMT; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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