
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 
 

Số: 36 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày 24 tháng 01 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 01/2019 

 

Ngày 21/01/2019, Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến giải quyết công việc thường kỳ tháng 

01/2019. Tham dự cuộc họp có các Đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường 

trực HĐND thành phố; Lãnh đạo UNND; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 

thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Đảng, đoàn thể thành phố; 

Lãnh đạo UBND các phường, xã và các thành phần theo Thông báo số 27/TB-

UBND ngày 17/01/2019 của UBND thành phố. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh tháng 01/2019, nhiệm vụ công tác tháng 02/2019 do Văn phòng HĐND-

UBND thành phố trình bày và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí Chủ 

tịch UBND thành phố kết luận một số nội dung như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã 

- Tiếp tục chủ động nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, tham 

dự các cuộc họp; tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải quyết công 

việc của UBND thành phố theo đúng quy định; chủ động tự rà soát, thực hiện 

các thông báo kết luận của tỉnh, thành phố, các công việc được giao đảm bảo 

thời hạn; tập trung giải quyết các kiến nghị của công dân. 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh tinh thần trách 

nhiệm, lề lối làm việc của các bộ phận chuyên môn, công chức, viên chức trong 

cơ quan đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; thực hiện cải cách hành 

chính tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước.  

- Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND 

các phường, xã bố trí lãnh đạo, cán bộ, công chức trực cơ quan đầy đủ, nghiêm 

túc để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và giải quyết kịp 

thời các công việc phát sinh đảm bảo nhiệm vụ theo quy định.  

2. Chi cục thuế thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung tăng 

cường chỉ đạo công tác thu ngân sách. Chỉ đạo các Đội thuế thường xuyên rà 

soát, nắm chắc địa bàn, tham mưu cho UBND phường, xã tập trung tăng cường 

chỉ đạo công tác thu ngân sách; thu nợ tiền sử dụng đất, thuế XDCB tư nhân 
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không qua cấp phép, thu thuế vận tải, phí VSMT, tập trung đôn đốc tiếp tục thu 

thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp, phấn đấu thu dóc bộ thuế môn bài trong 

tháng 1/2019..  

 3. Phòng Kinh tế: 

- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã tiếp tục duy trì và 

nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu; Hướng dẫn 

UBND xã Hoàng Đồng triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Chuẩn 

bị tốt các điều kiện phát động tết trồng cây đầu xuân 2019, Hội nghị gặp mặt 

Doanh nghiệp đầu xuân 2019. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình Lễ phát động trồng 

cây hoa Đào xuân Kỷ Hợi 2019 tại khu di tích Thành Nhà Mạc; Xây dựng Kế 

hoạch ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nhân dịp xuân Kỷ Hợi 

2019; tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. 

- Chủ động tham mưu hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tích cực trồng, chăm sóc cây Đào và chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết tham gia các hoạt động tại Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần 

thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường, xã và 

một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc lựa chọn cây đào tham gia trưng 

bày triển lãm hoa đào đẹp tại khu vực do Ban Tổ chức bố trí. 

4. Đội Quản lý thị trường số 1 

Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và 

gian lận thương mại, hàng kém chất lượng gắn với công tác kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm, hàng kém chất lượng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên 

Đán Kỷ Hợi 2019. 

5. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác chỉnh trang cảnh 

quan đô thị, trang trí hoa tươi mừng Đảng - mừng Xuân trên địa bàn thành phố; 

tăng cường thực hiện công tác duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị; kiểm tra và vận 

hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn: thay thế sửa chữa kịp thời 

các hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, đèn trang trí 

đảm bảo chiếu sáng thường xuyên phục vụ, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ 

hội Xuân 2019. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trang trí đường 

hoa Xuân; trang trí các cụm, chậu, thảm hoa trong Công viên Chi Lăng, trên 

tuyến đường Hùng Vương theo phương án đã được phê duyệt tại Kế hoạch tổ 

chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương phát dọn cây, cỏ, đất phù 

xa trên kè bờ sông Kỳ Cùng đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. 

6. Đội Quản lý Trật tự đô thị 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; đảm bảo trật tự ATGT 

trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019. 

- Chủ động, tích cực tổ chức ra quân độc lập công tác quản lý trật tự đô 

thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; đôn đốc các phường, xã ra quân xử lý mái che 

mái vẩy, đổ rác thải vật liệu xây dựng sai quy định. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - 

mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; tham gia Lễ hội hoa Đào 

Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019; triển khai, tổ chức, tham gia các 

hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức Lễ hội truyền thống 

Xuân Kỷ Hợi 2019… đảm bảo văn minh, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, vui 

tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán và điều 

kiện thực tế của từng địa bàn để đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách 

trong dịp Tết. 

- Phối hợp với UBND các phường, xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại trụ sở các cơ quan, 

ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và các hộ dân cư trên địa bàn. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức trao giải cuộc thi sáng 

tác ca khúc về thành phố Lạng Sơn -“Thành phố hoa Đào” và Chương trình biểu 

diễn nghệ thuật quần chúng chào đón Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

- Nghiên cứu triển khai thực hiện xã hội hóa cắm cờ Tổ quốc đồng bộ tại 

một số tuyến đường trên địa bàn. 

- Xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức đón nhận Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng 

Sơn; Hội thi Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức Hội thảo du lịch: “Đánh thức tiềm năng du lịch thành phố Lạng Sơn”. 

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

- Tham mưu triển khai Chương trình tổ chức thăm và tặng quà cho đối 

tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi năm 2019; thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành 

phố; yêu cầu rà soát kỹ các đối tượng, đảm bảo tất cả các hộ gia đình trên địa 

bàn đều có Tết, được đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh. 
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- Phối hợp với với lực lượng chức năng của Công an thành phố, các 

phường, xã rà soát đối tượng lang thang cơ nhỡ, đề xuất phương án giải quyết, 

không để tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn, đặc biệt là các di tích, 

danh thắng và khu vực tổ chức Lễ hội truyền thống. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện thực 

hiện tốt Lễ dâng hương Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài 

đồng chí Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố theo Chương 

trình của tỉnh. 

- Rà soát, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách trên địa 

bàn. Tiếp tục phối hợp UBND các phường, xã rà soát, tổng hợp những trường 

hợp có vướng mắc về chế độ chính sách, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện 

tháo gỡ. 

- Quản lý, rà soát đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn để hoàn chỉnh hồ 

sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc theo quy định; Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt 

các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo theo Kế hoạch. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Tổ chức sơ kết học kì I toàn ngành; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học 

sinh đón Tết Nguyên đán 2019 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, an 

toàn; không vi phạm tệ nạn xã hội.  

- Tổ chức triển khai ký cam kết với phụ huynh, các em học sinh không vi 

phạm quy định về pháo, ATGT trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2019, Lễ hội 

Xuân Kỷ Hợi. Chỉ đạo các trường học thực hiện tổng vệ sinh khuôn viên nhà 

trường; trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng - 

mừng Xuân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra thu chi ngoài ngân 

sách, giám sát tổ chức kiểm tra học kỳ cấp tiểu học, kiểm tra công tác trước Tết 

Nguyên đán, kiểm tra DTHT ngoài nhà trường… Tham mưu thực hiện tốt công 

tác quản lý hoạt động tổ chức DTHT trong và ngoài nhà trường trên địa bàn 

thành phố. 

10. Phòng Nội vụ thành phố: Đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường 

xã tổ chức công bố và thực hiện các nội dung liên quan theo Quyết định số 

05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại các thôn, 

khối phố thực hiện nhập năm 2018 xong trước ngày 31/01/2019. 

11. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

Đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh 

môi trường trên địa bàn thành phố dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, tiến 

hành phun rửa các tuyến đường phố chính, kiểm tra các khu vực đặt thùng rác… 
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yêu cầu dọn dẹp sạch sẽ khu vực Hội chợ Hoa xong trước 06 giờ sáng ngày 

01/01/2019 âm lịch. 

12. Trung tâm Y tế thành phố: Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho nhân dân. Giám sát tình hình dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch theo 

quy định. Phối hợp thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn dịp trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 

và mùa Lễ hội Xuân năm 2019. 

13. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Tham mưu thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan 

trên đường phố nhân dịp Tết Nguyên đán 2019. Tổ chức treo băng rôn, khẩu 

hiệu, cờ dây, cờ chuối, cờ đảng và cờ Tổ quốc tại khu vực trụ sở Thành ủy, trụ 

sở HĐND-UBND thành phố, các cổng chào, các đảo giao thông và các tuyến 

đường tập trung các trục chính. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, khi băng rôn, 

áp phích tuyên truyền hết thời hiệu tuyên truyền hoặc bị hư hỏng... phải tháo dỡ 

hoặc thay thế, tránh gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; thường 

xuyên cập nhật kịp thời nội dung tuyên truyền tại các cổng chào trên địa bàn 

thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu xây dựng 

và tổ chức thành côngChương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng và Đồng hồ 

đếm ngược, trình chiếu pháo hoa điện tử chào đón Giao thừa Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi 2019. 

14. Ban Quản lý dự án ĐTXD: Đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương 

hoàn thiện công trình Nhất, Nhị, Tam Thanh, Thành nhà Mạc, yêu cầu hoàn 

thiện xong trước Tết Nguyên Đán. 

15. Công an thành phố: Tăng cường công tác đảm bảo ANTT - 

TTATGT các hoạt động, sự kiện diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi và các lễ hội Xuân năm 2019. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình 

hình, thực hiện hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là số 

có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản; tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu 

nổ; tội phạm trộm cắp hoạt động lưu động qua các tỉnh.  

16. Ban CHQS thành phố: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng 

quân sự địa phương, phát Lệnh gọi và giao quân cho các đơn vị nhận nguồn theo 

đúng kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa đón giao 

thừa và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể bảo đảm công tác SSCĐ trong dịp Tết Kỷ 

Hợi và các Lễ hội diễn ra sau Tết. 

17. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 

tiến độ. Tiếp tục tăng cường theo dõi, việc sử dụng eOffice, quản lý văn bản đi 
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đến của các cơ quan, đơn vị, kiểm tra đột xuất về kỷ cương hành chính theo chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND thành phố. 

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp 

quản lý, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn thành phố. 

18. UBND các phường, xã 

- Chủ động chỉ đạo tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc 

mừng Đảng, mừng Xuân tại các tổ chức, các gia đình theo Kế hoạch của thành 

phố. Chi đạo các khối, thôn tổ chức tổng vệ sinh môi trường, trang trí đường 

làng, ngõ xóm, tổ chức ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn tạo 

môi trường sống sạch, đẹp trên địa bàn dịp Tết Kỷ Hợi 2019. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai đảm bảo An ninh trật tự - An toàn giao 

thông trong các ngày lễ hội diễn ra trên địa bàn phường, xã; kế hoạch Tổ chức 

đợt cao điểm ra quân xử lý trật tự đô thị trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp 

đổ phế thải, vật liệu thải không đúng quy định; không dựng rạp lấn chiếm lòng 

đường, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các hoạt động văn hóa, 

thể thao, vui chơi giải trí, du lịch, Lễ hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, phù hợp 

với thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán và điều kiện thực tế của địa 

phương. Triển khai cho các Tổ liên gia và Nhân dân ký cam kết thực hiện nếp 

sống văn minh trong hoạt động lễ hội truyền thống xuân Kỷ Hợi 2019,  

- Chủ trì hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân 

dân trên địa bàn tích cực trồng, chăm sóc cây Đào và chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết tham gia các hoạt động tại Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ 

Hợi năm 2019. Chủ động lựa chọn cây đào đẹp tham gia và trưng bày triển lãm 

tại Lễ hội.  

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa 

Lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn.  

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thăm và tặng quà các đối tượng 

chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động cứu 

trợ nhân đạo, trợ cấp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; có kế hoạch 

chăm lo, trợ giúp đối với các hộ khó khăn, đảm bảo tất cả mọi người dân trên địa 

bàn đều có Tết, được đón Tết vui vẻ, ấm cúng. Thực hiện Báo cáo kết quả tình 

hình tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thăm, tặng quà về UBND thành 
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phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) đảm bảo thời 

gian theo quy định. 

- Tăng cường công tác quản lý đối tượng lang thang, ăn xin, người tâm 

thần trên địa bàn, kịp thời thông tin cho phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội để hướng dân đưa đối tượng về với gia đình, người thân hoặc đưa đối tượng 

không rõ nguồn gốc vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để quản lý, chăm sóc; tăng 

cường công tác quản lý lao động qua biên giới. 

- Tổ chức công bố và thực hiện các nội dung liên quan theo Quyết định số 

05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại các thôn, 

khối phố thực hiện nhập năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành 

phố qua phòng Nội vụ xong trước ngày 30/01/2019.  

- Yêu cầu UBND phường Đông Kinh tăng cường kiểm tra, xử lý các 

hành vi lấn chiếm vỉa hè, đổ phế thải, vật liệu xây dựng không đúng quy định, 

đặc biệt tại khu vực Cầu 17/10 trên địa bàn phường. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại 

cuộc họp giao ban giải quyết công việc thường kỳ tháng 01/2019. UBND thành 

phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./. 

 
   
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 
- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Hoàng Thái Lâm 
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