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THÔNG BÁO 
Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 02/2019 

 

Ngày 20/02/2019, 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 

02/2019. Tham dự cuộc họp có các Đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường 

trực HĐND thành phố; Lãnh đạo UBND; 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 176/TB-

UBND ngày 15/02/2019 của UBND thành phố. 

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

an ninh tháng 02/2019, nhiệm vụ công tác tháng 3/2019 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 nhưng chưa 

hoàn thành; 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.  

2. Chi cục thuế thành phố 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2019 về khai thác các nguồn thu, chống thất thu ngân sách: Phấn đấu cân đối thu 

chi ngân sách, hoàn thành thu vượt trên 5% dự toán tỉnh giao (445 tỷ đồng). Xây 

dựng, triển khai thực hiện Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh 

doanh nhà nghỉ, khách sạn. 

- Tiếp tục 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 
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dụng đất, thuế XDCB tư nhân không qua cấp phép, thu thuế vận tải, phí VSMT, 

tập trung đôn đốc tiếp tục thu thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp. 

 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; Tiếp tục 

tham mưu xây dựng xã Hoàng Đồng đạt 70% tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao. Phối hợp với các đơn vị thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đánh giá các tiêu chí 

nông thôn mới của xã Mai Pha, tham mưu cho UBND thành phố trình UBND 

tỉnh xem xét, công nhận lại xã Mai Pha đạt xã nông thôn mới. 

- Tiếp tục kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai dự án sản xuất rau an toàn 

tại thôn Bình Cằm, xã Mai Pha 

4. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên 

địa bàn quản lý và đặc biệt trong khu vực Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng 

Sơn: bổ sung, 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 Lễ hội Xuân 2019. 

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã khảo sát, lập dự toán các công 

trình đường GTNT, cải tạo vỉa hè. Theo dõi, đôn đốc UBND các phường duy trì 

đảm bảo trật tự đô thị trên các tuyến phố văn minh đã được công nhận; lập danh 

sách các tuyến đường đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2019. 

Tiếp tục đôn đốc UBND các phường thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân 

gắn mới biển số nhà đã được cấp. 

- Tiếp tục triển khai các dự án chỉnh trang đô thị trong năm 2019. Chỉ đạo 

khảo sát lập dự phương án trồng mới, trồng bổ sung cây xanh năm 2019 theo Đề 

án phát triển cây xanh đường phố giai đoạn 2017-2020. 

5. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

- Tăng cường tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý công tác trật tự đô thị trên 

địa bàn và đặc biệt trong các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn thành phố. Tăng 

cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý các 

trường hợp vi phạm theo quy định. Đôn đốc các phường, xã ra quân xử lý mái 

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

- 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. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.  

- Rà soát, tham mưu chỉ đạo các phường, xã thực hiện cấp GCNQSD có 

thu tiền sử dụng đất đối với các khu đất công trên địa bàn thành phố. 
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- Khẩn trương tham mưu thực hiện thu hồi đất để xây dựng khu di chỉ xã 

Mai Pha. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND phường Vĩnh Trại kiểm tra khu đất cạnh 

đền Kỳ Cùng, tham mưu, đề xuất phương án thực hiện. 

- Tham mưu thực hiện thu hồi đất đối với 04 hộ sử dụng đất bên cạnh 

hang Tam Thanh, Nhị Thanh. 

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. 

Tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện công tác GPMB đối 

với từng dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố.  

Rà soát, tập trung thực hiện quyết liệt để GPMB dứt điểm các dự án đã cơ 

bản thực hiện xong còn vướng mắc một số hộ nhỏ lẻ (Khu A, TĐC I Mai Pha...). 

8. Ban Quản lý dự án ĐTXD:  

Khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, 

hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng đang triển khai. Tiến hành công tác đầu tư xây 

dựng Dự án cải tạo, chỉnh trang khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, 

yêu cầu hoàn thiện xong trước tháng 11/2019. 

Kiểm tra, rà soát, xử lý lại công tác trang trí hang Nhị Thanh, Tam Thanh. 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tiếp tục  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 theo các 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 23/1/2019 của UBND 

thành phố.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt Hội thi Hương sắc ẩm thực 

Xứ Lạng. Chuẩn bị các điều kiện cho các đơn vị về tham dự Tuần Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch năm 2019 theo Kế hoạch.  

- Phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân 

dân công tác phòng chống cháy nổ khi đốt, hóa vàng mã tại các tuyến đường 

diễn ra Lễ hội 

10. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Phối hợp với phòng Quản lý Đô thị thành phố thường xuyên kiểm tra rà 

soát lại hệ thống đèn chiếu sáng , đèn trang trí  tại Trung tâm hội chợ, các khu 

danh thắng, các tuyến đường. 

Thực hiện trang trí tại Hội thi Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng, phối hợp với 

đơn vị liên quan và Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh trang trí một số tiểu 

cảnh tại khu vực Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh. 
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- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 

23/1/2019 của UBND thành phố. 

11. Phòng Nội vụ thành phố: Đôn đốc UBND các phường xã tổ chức 

triển khai thực hiện theo các nội dung tại Đề án nhập thôn, khối phố do các 

phường, xã đã xây dựng và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn.  

12. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hệ thống đường truyền trực tuyến tại phòng 

họp trực tuyến UBND thành phố và phòng họp trực tuyến UBND các phường, xã 

đảm bảo ổn định đường truyền phục vụ các cuộc họp trực tuyến.  

- 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 

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 tuyên truyền, phối hợp kiểm tra liên ngành về vệ 

sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn thành phố trong dịp 

Lễ hội Xuân 2019 (đặc biệt là Hội thi Hương sắc ẩm thực xứ Lạng 2019), tuyệt 

đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.   

13. UBND các phường, xã 

- Căn cứ chức năng  nhiệm vụ được giao xây dựng chi tiết các nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2019. 

- Đảm bảo An ninh trật tự - An toàn giao thông trong các ngày Lễ hội 

diễn ra trên địa bàn phường, xã. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở 

nhân dân không dựng rạp lấn chiếm lòng đường, gây mất an toàn giao thông và 

mỹ quan đô thị. 

- Tổ chức 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, thực hiện nếp sống văn minh trong 

hoạt động lễ hội truyền thống xuân Kỷ Hợi 2019,  

- 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 các Lễ hội trên địa bàn.  

- Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội tăng cường công 

tác quản lý đối tượng lang thang, ăn xin, người tâm thần trên địa bàn. 

- Tổ chức 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.  
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- UBND các xã khẩn trương triển khai kế hoạch hỗ trợ mô hình phát triển 

sản xuất, xây dựng các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn. 

- UBND xã Hoàng Đồng: Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 

22/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chủ 

động xây dựng kế hoạch cụ thể rà soát, đánh giá và tổ chức hoàn thiện các chỉ 

tiêu chưa đạt trong việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.  

- UBND xã Mai Pha: Chủ động phối hợp với phòng Kinh tế thành phố, 

tập trung chỉ đạo rà soát, củng cố và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông 

thôn mới để được UBND tỉnh xem xét, công nhận lại xã Mai Pha đạt xã nông 

thôn mới. 

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 02/2019. 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 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Lăng Thị Trịnh 
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