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TP. Lạng Sơn, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

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

(Ngày 08 tháng 3 năm 2019) 

 

Ngày 08/3/2019, 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 các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan 
triển khai phương án Biển pano quảng cáo du lịch trang trí khu vực cầu Kỳ 
Cùng. Yêu cầu hoàn thiện lắp đặt xong trước ngày 18/3/2019. 

- Vận động doanh nghiệp xã hội hóa triển khai lắp đặt các pano quảng bá 
hình ảnh di tích, danh thắng, địa điểm du lịch tại cầu 17/10 và cầu Đông Kinh. 
Yêu cầu hoàn thiện lắp đặt xong trước ngày 20/3/2019. 

- Tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt 
động mừng Đảng mừng Xuân, Tuần Văn hóa và Lễ hội truyền thống Xuân Kỷ 
Hợi 2019. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Triển khai lập DA đầu tư giá treo cờ Tổ quốc trên Quốc lộ 1A, lưu ý 
xem xét cắm cờ đồng bộ với huyện Cao Lộc. 

- Biên soạn, in ấn tờ rơi giới thiệu quảng bá về khu danh thắng Nhị, Tam 
Thanh, Thành Nhà Mạc bằng hai thứ tiếng Việt - Anh; tăng cường chỉnh trang 
khu danh thắng Nhị, Tam Thanh, Thành Nhà Mạc theo các nhiệm vụ được giao 
tại Công văn số 326/UBND ngày 19/02/2019 của UBND thành phố. Yêu cầu 
thực hiện xong trước ngày 18/3/2019 để phục vụ cho Chương trình Gặp gỡ đầu 
Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh 
Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc 
Choang Quảng Tây (Trung Quốc). 

- Chủ động kiểm tra, rà soát chỉnh trang toàn bộ cờ phướn, cờ Tổ quốc 
dọc các tuyến phố trên địa bàn; thay thế các pano bị rách, bạc màu đảm bảo mỹ 
quan đô thị; thay thế các cổng chào, khẩu hiệu, biển điện tử… nội dung tuyên 
truyền tháng 3, 4/2019 do phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cung cấp. Lưu 
ý: quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại những địa 
điểm, khu vực diễn ra các hoạt động Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và 
Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng 
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Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 
(Trung Quốc) dự kiến từ ngày 21 đến 23/3/2019. 

 3. Phòng Kinh tế thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm DVNN thành phố, Đội Quản lý thị trường số 1 

và các cơ quan liên quan tham mưu chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng chống và ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn thành 

phố Lạng Sơn, thực hiện nghiêm túc báo cáo và kiểm tra công tác phòng chống bệnh 

dịch tả lợn Châu phi, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo Kế hoạch 

số 69/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND thành phố. 

- Tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện duy trì và nâng cao 

các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu và các mô hình hỗ trợ 

phát triển sản xuất. 

- Nghiên cứu, đề xuất các phương án quảng bá các sản phẩm nông nghiệp gắn 

với du lịch tại xã Hoàng Đồng. 

 4. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu thực 
hiện thông báo số 48/TB-UBND ngày 30/01/2019 kết luận của đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án quy 
hoạch chi tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng 
Sơn, tỷ lệ 1/500, hoàn thiện thủ tục lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây 
dựng thành phố xong trước ngày 28/3/2019. 

5. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 

Khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm ra quân 
xử lý công tác trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. 

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Chủ trì cùng UBND các phường, xã kiểm tra, tham mưu xử lý các trường 
hợp đổ trộm chất thải bể phốt ra môi trường, tăng cường kiểm tra xử lý các hành 
vi đổ phế thải, VLXD tại một số bãi đất trống, một số tuyến đường trên địa bàn 
các phường, xã. 

8. Ban Quản lý dự án ĐTXD: 

- Khẩn trương cùng đơn vị tư vấn tham mưu, lập phương án thiết kế dự 
án: Sửa chữa, nâng cấp nhà dịch vụ công cộng (nhà tròn) tại Công viên Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

- Chủ trì cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng tại ao 
Hung Hủi, phường Tam Thanh. 



 
3

9. UBND các phường, xã: 

- Khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn 

Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn thành phố Lạng Sơn, thực hiện 

nghiêm túc báo cáo và kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi, công 

tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 

05/3/2019 của UBND thành phố. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về kế hoạch ra quân 
lập lại trật tự đô thị và các quy định của pháp luật về trật tự giao thông trên các phương 
tiện đại chúng; tuyên truyền lưu động đến các hộ dân trên các tuyến đường và các khu 
vực trọng điểm, gửi thông báo, ký cam kết với các hộ dân để nhân dân biết và tự giác 
chấp hành tháo dỡ mái che, mái vẩy, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. 

- UBND phường Đông Kinh: Khẩn trương họp dân để triển khai thực hiện 
dự án đường Bà Triệu (từ đường Lý Thái Tổ đến cầu 17 tháng 10). 

Lưu ý:  

- Chuyên viên và các đ/c PVP HĐND-UBND chịu trách nhiệm đôn đốc 
theo lĩnh vực được giao phụ trách, bố trí thời gian hợp lý đi kiểm tra thực địa tại 
các địa điểm và khu vực đã giao các đơn vị thực hiện theo văn bản, thông báo 
kết luận hoặc ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. 

- Các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao tại 
Thông báo kết luận giao ban tuần, gửi Văn phòng HĐND-UBND thành phố 
(qua Chuyên viên phụ trách) chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày thứ Năm hằng 
tuần để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao tuần./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND thành phố; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Thành đoàn; 
- 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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