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

(Ngày 03 tháng 5 năm 2019) 

 

Ngày 03/5/2019, tại cuộc họp giao ban 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 tham mưu chỉ đạo thu thuế tập trung tăng cường chỉ đạo công tác thu 
ngân sách, tiến hành rà soát đối chiếu nợ, kịp thời ban hành thông báo thuế; tham 
mưu cho UBND các phường, xã tổ chức quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu 
thuế, tích cực thu hồi nợ đọng, thu thuế tập trung, thu các loại phí, quỹ.  

2. Phòng Kinh tế: Thường trực theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình bệnh 
dịch tả Lợn Châu Phi và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành để tham mưu cho 
UBND thành phố kịp thời chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh. 

3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp:  

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện bẫy đèn bắt trưởng thành sâu róm 
thông và các sâu bệnh hại ở cây trồng trên địa bàn thành phố. 

 - Chủ động giám sát, phát hiện nhanh, hướng dẫn người dân không tham gia, 
không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán vận chuyển lợn, sản phẩm lợn nhập lậu 
vào địa bàn tiêu thụ. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi 
phạm và không thực hiện các biện pháp chống dịch dẫn đến dịch lây lan theo quy 
định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn qua địa bàn; 
Thực hiện nghiêm các quy trình kiểm dịch vận chuyển; Vệ sinh và phun thuốc sát 
trùng các phương tiện vận chuyển và người tham gia vận chuyển… 

4. Đội Quản lý trật tự đô thị: Tiếp tục triển khai ra quân đảm bảo công tác 
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. 

5. Trung tâm phát triển quỹ đất: 

Khẩn trương thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng dự án Nhà ở xã hội số 2, tại Khu đô thị phía Đông, phường Đông 
Kinh, tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 
15/5/2019; 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập và trình phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ để GPMB đối với 02 dự án xây dựng Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự 



thành phố Lạng Sơn và Sân bay trực thăng Quảng Lạc để bàn giao mặt bằng cho Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn trong tháng 7/2019; 

Tập trung tham mưu giải quyết các nhiệm vụ được giao có thời hạn của UBND 
tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh đảm bảo đúng thời hạn. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Khẩn trương tham mưu công tác thu hồi đất đối với 04 hộ gia đình đang sử 
dụng đất tại cổng trái Chùa Tam Thanh; 

Tập trung tham mưu giải quyết các nhiệm vụ được giao có thời hạn của UBND 
tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh đảm bảo đúng thời hạn. 

8. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố: 

Khẩn trương tham mưu thực hiện thủ tục đầu tư dự án Khu Nhất, Nhị, Tam 
Thanh, Thành Nhà Mạc. 

Cung cấp số liệu cho đơn vị tư vấn khảo sát đối với dự án xử lý ô nhiễm môi 
trường tại suối Ngọc Tuyền, phường Tam Thanh. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường 
thực hiện tốt công tác thi học kỳ II, chế độ báo cáo cuối năm học, chuẩn bị tốt các 
điều kiện cho lễ tổng kết năm học, bàn giao học sinh về hè. Triển khai đầy đủ kịp thời 
kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp. 

6. 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.  

- Tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn sinh học; hướng dẫn chủ vật nuôi 
thường xuyên thực hiện việc vệ sinh, sát trùng tiêu độc bằng vôi bột, hóa chất, nơi có 
nguy cơ cao; Có biện pháp ngăn chặn các loại chim, côn trùng, loài gặm nhấm có thể 
mang mầm bệnh từ bên ngoài vào; hạn chế khách thăm chuồng nuôi để hạn chế nguy 
cơ mầm bệnh xâm nhiễm. 

Lưu ý:  

- Chuyên viên và các Đ/c PCVP HĐND-UBND thành phố 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; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc TP; 
- Chủ tịch UBND các phường, xã; 
- C, PVP + CV; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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