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THÔNG BÁO 
Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn 

(Ngày 14 tháng 12 năm 2018) 
 

Ngày 14/12/2018, tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch và các 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND 
thành phố đã kết luận chỉ đạo và giao các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 
một số nhiệm vụ như sau:  

 1. Phòng Quản lý đô thị: Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao 
thông; Chỉ đạo thực hiện trang trí đô thị trong dịp Tết Dương lịch 2019. 

2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Tham mưu xây dựng Kế 
hoạch tổ chức thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2019. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân 
sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm. Tham 
mưu đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản khẩn trương triển 
khai tiến độ, dự án năm 2019. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp cùng các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt việc đảm bảo VSMT trên địa bàn; 
chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện dịch vụ thu 
gom, vận chuyển, xử lý rác thải, vệ sinh sạch đẹp đường phố, các khu vực công 
cộng, khu chợ... không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trường trước, 
trong và sau Tết. 

- Tham mưu tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn 
thành phố. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu nghiên cứu, xây dựng 
phương án thiết kế du lịch trong hang dưới chân nàng Tô Thị, phường Tam 
Thanh. Triển khai treo cờ tổ quốc tại các tuyến phố nhân các dịp lễ, tết… 

6. Phòng Kinh tế: Xây dựng chương trình, kế hoạch chuẩn bị gặp mặt các 
doanh nghiệp trên địa bàn; Kế hoạch trồng cây tết nguyên đán năm 2019. 

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất:  

- Chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án: Khu tái định cư dân cư Nam Nguyễn Đình 
Chiểu; Khu đô thị Nam Hoàng Đồng; Xây dựng Cầu Kỳ Cùng; Xây dựng Trụ 
sở Công an tỉnh Lạng Sơn. 
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- Chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác Giải phóng mặt bằng năm 2018 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2019, xem xét đề xuất khen thưởng các cá nhân có nỗ 
lực trong việc tham gia dự án đường cao tốc, trụ sở công an tỉnh. 

8. Ban Quản lý dự án ĐTXD:  

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án dự 
kiến triển khai trong năm 2019. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị 
đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán đối với các dự án đã 
hoàn thành. 

- Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục tại công 
trình trụ sở HĐND-UBND thành phố; hoàn thành đưa vào hoạt động phòng tiếp 
công dân trong tháng 12/2018. 

9. Đội Quản lý thị trường: Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại hàng giả hàng cấm trên địa bàn. 

10. Đội Quản lý TTĐT thành phố: Tiếp tục chủ động phối hợp với UBND 
các phường thường xuyên duy trì công tác trật tự đô thị trên các tuyến phố văn minh; 
theo dõi, đôn đốc UBND các phường, xã xử lý đối với các hộ có hành vi vi phạm trật 
tự đô thị, trật tự xây dựng; phối hợp kiểm tra các công trình xây dựng yêu cầu phải 
có giấy phép, xử lý các công trình vi phạm theo đúng quy định. 

11. Công an thành phố: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật 
tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, lễ hội 
năm 2019. 

12. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:  

- Tăng cường thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm trên địa bàn thành phố. 

- Tập trung tham mưu các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ chín  HĐND thành 
phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Chuẩn bị các điều kiện để gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công 
tác hưu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2018. 

- Đôn đốc các đơn vị tham mưu thực hiện kiểm điểm sâu đảm bảo thời gian. 

13. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã: 

Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; tăng cường công tác trật tự đô thị, 
trật tự xây dựng, quản lý đất đai; Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2019; 
công tác ANTT; Xây dựng kế hoạch các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, lễ 
hội năm 2019. 

*/ Lưu ý chung: 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã nghiêm túc chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương hành chính,văn hóa công sở; tham dự các cuộc họp của 
UBND thành phố phải đúng thành phần, đúng thời gian; quan tâm thực hiện 
tham dự các cuộc họp trực tuyến đúng quy định. 
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Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại 
cuộc họp giao ban tuần, UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên 
quan biết, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND thành phố; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Các phòng ban, ngành trực thuộc; 
- Chủ tịch UBND các phường, xã; 
- C, PVP + CV; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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