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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 10 năm 2022 của UBND thành phố Lạng Sơn 

 

 I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 10/2022 

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.  

Chỉ đạo 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, phòng chống 

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

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác rà soát các tiêu chí nông thôn mới, 

hướng dẫn, đôn đốc các xã kịp thời đảm bảo theo kế hoạch. Đối với những tiêu chí 

đã đạt khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thẩm định. Chỉ đạo UBND các xã tiếp tục 

công tác tuyên truyền đến toàn thể người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện 

chương trình MTQG XDNTM, NTMNC, NTM kiểu mẫu tạo dự đồng thuận trong 

nhân dân hoàn tốt các nhiệm vụ đề ra. 

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

2.1. Lĩnh vực quản lý đô thị 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị Quyết số 81-NQ/TU ngày 

06/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tỉnh uỷ Lạng Sơn về điều chỉnh địa 

giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch số 127/KH-UBND 

ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2035. Rà soát, đánh giá phân loại đô thị thành phố Lạng Sơn và xây dựng 

đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn 

Tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng, 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. 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. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ bồi 

thường vật kiến trúc phục vụ công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND, ngày 12/9/2022 

của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý 

dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. Triển khai thực hiện dự án lắp 

đặt bổ sung camera giám sát tại các tuyến phố phục vụ mở rộng phố đi bộ Kỳ Lừa 
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giai đoạn 2; dự án phân luồng giao thông nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - 

đường Bà Triệu, đường Hùng Vương - đường Nguyễn Chí Thanh. Chủ động xây 

dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông mùa mưa bão. 

Triển khai phương án trang trí hoa cảnh phuc vụ lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 

thành phố Lạng Sơn. Chủ trì khảo sát lập phương án trồng bổ sung, thay thế cây 

xanh gắn với công tác cại tạo, chỉnh trang vỉa hè trên tuyến đường Lý Thường Kiệt. 

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: thực hiện thẩm định dự án 01 dự án; thẩm định 

Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án; phê duyệt báo cáo cứu kinh tế kỹ thuật 01 

dự án; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 01 dự án; Phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 01 dự án. Hoàn thành lựa chọn nhà thầu 01 dự án; tổ chức 

khởi công 01 công trình. Tiếp tục triển khai thi công đối với 14 công trình. Hoàn 

thành kiểm tra công tác nghiệm thu 05 công trình; hoàn thành thẩm tra quyết toán 

06 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; 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. Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm 

tra, rà soát hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn 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 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin COVID-19. Thực hiện tốt công tác 
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phổ cập giáo dục. Tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục thi đua Chào mừng Kỷ niệm 20 

năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và Phát động 

thi đua Chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

 Tăng cường tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội trong tháng tháng 

10/2022. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch số 

95/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của UBND thành phố về tổ chức  các 

hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-

17/10/2022), 72 năm ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn và đón nhận Huân 

chương Lao động hạng Ba. 

 Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định; 

tuyên truyền, tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hướng 

dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nguồn vốn CTMTQG giảm 

nghèo năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nguồn vốn các 

CTMTQG năm 2022 về công tác đào tạo nghề cho lao động; tổ chức mở các lớp 

đào tạo nghề năm 2022. 

 Tiếp tục triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cứu trợ đột xuất những 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên 

truyền đến người dân thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, về lợi ích, 

hiệu quả của tiêm vắc xin; đảm bảo duy trì tốt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên 

địa bàn. 

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.  Thực hiện rà soát, báo 

cáo kết quả chi trả kinh phí hỗ trợ các đối tượng dôi dư theo Nghị quyết số 

01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. Triển khai kế hoạch mở lớp 

bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã với 171 người. 

 Duy trì lịch trực tiếp công dân thường xuyên theo quy định, tiếp công dân định 

kỳ vào ngày 01 và 16 hàng tháng; thực hiện nghiêm túc 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.   

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. 

6. Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; chuẩn bị các 

điều kiện, nội dung phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Chi Lăng và 

xã Quảng Lạc. Tập trung đấu 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. 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC CUỘC HỌP 
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1. Dự các cuộc họp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh khi được mời: Theo 

Chương trình công tác của UBND tỉnh. 

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

ngày 07, 24 tháng 10 năm 2022 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2022: dự kiến tổ chức 02 phiên họp 

(ngày 19/10/2022 và ngày 27/10/2022). 

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

ngày thứ Hai hằng tuần (các ngày 03, 10, 17,24 và 31 tháng 10 năm 2022).  

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

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 07, 14, 21 và 28 tháng 10 năm 2022). 

5. Họp giao ban giải quyết công việc tháng 10/2022: Tổ chức vào ngày 

20/10/2022 (Thứ Năm). 

6. Họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2022 (Dự kiến Tổ chức vào 

ngày 18/10/2022): Nội dung theo chương trình công tác năm 2022 của thành phố. 

7. Tổ chức Lễ kỷ niệm Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố 

Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022), 72 năm Ngày giải phóng thành phố Lạng 

Sơn (17/10/1950 -17/10/2022) và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba; Tổ 

chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp nhân Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt 

Nam 13/10. 

Trên đây là Chương trình công tác tháng 10/2022 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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