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

(Ngày 12 tháng 04 năm 2019) 

 

Ngày 12/04/2019, 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 Tài chính – Kế hoạch. 

- Tham mưu đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 
công năm 2019;  

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu rà soát, đề xuất 
các khu đất công trên địa bàn quản lý đủ điều kiện trình bán đấu giá. 

3. 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 hoàn thành các hạng mục. 

- Nghiên cứu, đề xuất gắn biển Công trình tại Dự án rau an toàn gắn với 
tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, chào mừng thành phố Lạng 
Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II 

4. Đội Quản lý trật tự đô thị. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện ra quân đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị 
trên địa bàn. Chủ động, phối hợp với UBND các phường, xã ra quân xử lý các 
hành vi vi phạm về công tác TTĐT-TTXD gắn với thu thuế XDCB trên địa bàn 
thành phố. 

- Thực hiện xây dựng lại quy chế hoạt động, quản lý và phân công nhiệm 
vụ cụ thể theo từng lĩnh vực của Đội Quản lý TTĐT thành phố ngay sau khi đã 
tiếp nhận công tác quản lý, vận hành Nhà chung cư tại khu đô thị phía Đông 
thành phố Lạng Sơn. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin. 



- Tiếp tục chủ động tham mưu triển khai, tổ chức, chuẩn bị tốt các điều 
kiện của Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố 
Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát; báo cáo tiến độ 
và những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc cấp GCNQSD đất đối với các 
khu đất di tích trên địa bàn. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao. 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND khẩn trương thực hiện 
trang trí địa điểm tổ chức đón tiếp đại biểu tại khách sạn Vinpearl, địa điểm dự 
Tiệc chiêu đãi tại Trung tâm tổ chức sự kiện The Pride và nơi tổ chức Lễ công bố 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị 
loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn tại đường Hùng Vương trang trí xong trước ngày 
20/4/2019. 

7. Phòng Giáo dục đào tạo thành phố. 

Cử 10 đồng chí tham gia công tác hỗ trợ chuẩn bị quà tặng và tặng quà 
cho các đại biểu tham gia Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công 
nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn. Lưu ý: Gửi 
danh sách về Văn phòng HĐND-UBND thành phố trước 18/4/2019. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 

- Chủ trì, phối với hợp phòng Văn hóa Thông tin khẩn trương thực hiện 
trình tự cấp GCNQSD đất đối với các khu đất di tích trên địa bàn và báo cáo 
UBND thành phố về tiến độ và những vướng mắc liên quan. 

- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng 
đất cho các trường hợp đã qua đấu giá hoặc đủ điều kiện được giao đất tại các 
khu đất công trên địa bàn (yêu cầu có văn bản hướng dẫn các phường, xã thực 
hiện đảm bảo đúng thời gian theo quy trình, nếu thực hiện chậm từ 02 ngày trở 
lên sẽ kiểm điểm Chủ tịch UBND phường, xã có hồ sơ chậm). 

9. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. 

- Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên 
địa bàn. 

- Khẩn trương kiểm tra rà soát lại các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng tại 
các dự án Phú Lộc I, II, III. Phối hợp với các cơ quan liên quan và chủ đầu tư tổ 
chức họp triển khai dự án đối với các hộ chưa đo đạc kiểm đếm; tuyên truyền vận 
động các hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng, trường hợp các hộ không 
nhất trí thì tham mưu trình tự thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 

10. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố. 

- Tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án: Nâng cấp, mở 
rộng đường Tổ Sơn; 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 

11. UBND các phường, xã. 



- Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo TTĐT-TTXD trên địa bàn; theo 
dõi, nắm bắt, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, xử lý kiên quyết đối với 
hành vi tái phạm. Xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân lập lại TTĐT chuẩn bị cho 
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng 
Sơn là đô thị loại II. 

- Yêu cầu UBND xã Mai Pha Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan kiểm tra, xử lý, tuyên truyền vận động ông Hoàng Văn Viên tự giác tháo 
dỡ công trình nhà siêu mỏng tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha. 

- Yêu cầu UBND phường Chi Lăng thực hiện tuyên truyền, vận động 03 
hộ chưa nhất trí bàn giao mặt bằng tại dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Tổ Sơn, 
phường Chi Lăng xong trước 30/4/019 

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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