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Lạng Sơn, ngày  12  tháng 3 năm 2019 

V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
 số 28-CT/TU, ngày 27/3/2008 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 

 
                  Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27/3/2008 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường 
quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị (sau đây gọi là Chỉ thị số 28-CT/TU) 
và Kết luận số 900-KL/TU ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập 
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TU, xác 
định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải được đề cập và 
cụ thể hóa tại các kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của từng ngành, 
từng đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị, 
Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện 
Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển đô thị và các văn bản liên 
quan của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đất 
đai, xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường, trật tự an toàn giao thông đô thị. 
Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường tính công khai, minh bạch trong công bố quy 
hoạch nhằm nâng cao tính hiệu quả của công tác quy hoạch; phấn đấu đến năm 
2021 rà soát điều chỉnh, lập mới các đồ án quy hoạch chi tiết các phường thuộc 
thành phố, một số thị trấn các huyện đạt trên 50%, các khu vực cửa khẩu trên địa 
bàn tỉnh đạt trên 90%; lập, điều chỉnh đạt 100% quy hoạch chung các thị trấn 
các huyện trên địa bàn tỉnh; kiểm tra chặt chẽ các hoạt động xây dựng của các tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tỷ lệ số công trình xây dựng có giấy 
phép trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đạt trên 95%, các huyện còn lại đạt trên 
80%. 

3. Tiếp tục kêu gọi, huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển đồng bộ 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội; nâng cấp, chỉnh trang, xây dựng 
các tuyến đường giao thông; phấn đấu đến năm 2021 tỷ lệ dân cư thành thị được 
sử dụng nước sạch đạt trên 99,4% và tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và 
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xử lý đạt 94%. Kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lại tên đường phố, ngõ đảm bảo 
đúng và phù hợp với quy định về quản lý đô thị. 

4. Tăng cường phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn 
minh đô thị, trật tự, vệ sinh môi trường đô thị như: Lấn chiếm vỉa hè, lòng 
đường để tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh và làm dịch vụ; sử dụng trái 
phép lòng đường, vỉa hè trong việc hiếu, hỷ... gây cản trở giao thông; vứt rác 
thải sinh hoạt không đúng nơi quy định. Thường xuyên đảm bảo công tác vệ 
sinh môi trường đô thị, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời, phát hiện và xử 
lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có các hành vi gây ô nhiễm môi trường đô thị. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính 
trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về xây dựng nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh 
môi trường và xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; thực hiện tốt hương ước, 
quy ước ở khu phố, khối phố; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội; 
phát huy vai trò người đứng đầu, tổ trưởng dân phố, người có uy tín trong cộng 
đồng dân cư, dòng họ...; lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị 
vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua. 

Quan tâm chỉ đạo, đầu tư các nguồn lực để phát triển văn hóa tương xứng 
với phát triển kinh tế. Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh từ địa bàn dân cư, 
làm cơ sở để xây nếp sống văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng xây dựng gia 
đình văn hóa, khối phố, khu dân cư văn hóa; xây dựng con người mới, phát triển 
toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế; xây dựng nếp sống văn minh trong các cơ quan, đơn vị, khu di tích, 
danh thắng; tổ chức tốt các lễ hội truyền thống. 

6. Giao Sở Xây dựng chủ trì đôn đốc, theo dõi việc tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị số 28-CT/TU, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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