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

(Ngày 22 tháng 3 năm 2019) 

 

Ngày 22/3/2019, 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. Chi cục thuế thành phố: 

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 các 

phường, xã tập trung tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách; thu nợ tiền sử 

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 

2. Phòng Kinh tế:  

 Tiếp tục tham mưu theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện Dự án sản xuất rau 

an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đẩy nhanh 

tiến độ và đưa được sản phẩm rau an toàn ra thị trường trước 30/4/2019. 

 3. Phòng Quản lý đô thị:  

 - Tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường xử lý 

hành vi vi phạm đối với các phương tiện chở vật liệu xây dựng, chất thải, đổ đất 

sai quy định, gây mất vệ sinh môi trường. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 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 theo phân công tại kịch bản tổng thể. 

4. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố 

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện sửa chữa, cải tạo khuôn viên, 

tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng và cải tạo, sửa chữa Nhà 

lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại số 8 phố Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn đảm bảo theo Kế hoạch đã đề ra. 
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5. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

- Tập trung thực hiện công tác GPMB đối với từng dự án trọng điểm của 

tỉnh, thành phố, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB các dự án: xây 

dựng Cầu Kỳ Cùng ( Khu tam giác phía Bắc cầu Kỳ Cùng); Khu tái định cư và 

dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu. 

- Khẩn trương triển khai họp dân, thực hiện công tác đo đạc kiểm đếm, 

bồi thường, GPMB đối với các hộ bị ảnh hưởng dự án cải tạo Đường Mỹ Sơn - 

Na Làng, thực hiện phê duyệt phương án bồi thường xong trong tháng 5/2019. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản gửi Công 

an thành phố; các đơn vi phòng, ban và UBND phường xã của thành phố trong 

việc tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, xử lý hành vi đổ đất, đá, vật liệu, 

phế thải xây dựng không đúng nơi quy định, yêu cầu Công ty TNHH Huy 

Hoàng dọn vệ sinh, cắt cỏ ven bờ sông và vớt bèo, rác trên sông kỳ cùng. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu 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, dự kiến tổ chức 

đón nhận vào cuối tháng 4/2019. 

- 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 trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố và UBND phường 

Chi Lăng, Hoàng Văn Thụ thực hiện sửa chữa, cải tạo khuôn viên, tượng đài 

Đồng chí Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng và cải tạo, sửa chữa Nhà lưu niệm 

đồng chí Hoàng Văn Thụ tại số 8 phố Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ theo 

đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra. 

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Chủ động phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Quản lý đô 

thị thành phố và các đơn vị liên quan 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 theo phân công tại kịch bản tổng thể. 

9. Phòng Nội vụ  thành phố 
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Góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch thực hiện mẫu 

hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; 

Tham mưu đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019. 

Lưu ý:  

- Chuyên viên và các Đ/c PCVP 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 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Dương Thị Thu Thủy 
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