
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
 

Số: 417 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày  13  tháng 5  năm 2019 

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

(Ngày 10 tháng 5 năm 2019) 

 

Ngày 10/5/2019, 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 chỉ đạo các đội thuế phối hợp với 

UBND các phường, xã tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách; 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. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố: Phối hợp với phòng 

Kinh tế tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh 

dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn. Chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc cây 

trồng, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng khỏe. Thường xuyên thăm ruộng, 

vườn đồi phát hiện sớm sâu keo mùa thu để có biện pháp xử lý kịp thời không 

để lây lan trên diện rộng. 

3. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố: 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. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: Chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ nhân dân đến dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2019). 

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Thực hiện trang trí tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành 

phố Lạng Sơn lần thứ III. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ 

cảnh quan tại khu di tích Thành Nhà Mạc. Thực hiện tốt việc quản lý các khu di 
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tích trên địa bàn thành phố được giao. Tăng cường quản lý tốt việc thu - chi tại 

các Đền, Chùa… 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác thi học kỳ II, thực hiện tốt 

chế độ báo cáo cuối năm học. Thực hiện tốt chế độ báo cáo khi tổ chức các hoạt 

động lớn, có phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động, liên hệ với các cơ 

sở y tế tại địa phương để phối hợp; Triển khai, tuyên truyền đầy đủ kế hoạch 

tuyển sinh các lớp đầu cấp. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo hè các phường, xã bàn giao, quản lý tốt học 

sinh trong thời gian nghỉ hè; tổ chức các lớp năng khiếu hè, các hoạt động phòng 

chống tai nạn thương tích... 

7. Văn phòng HĐND - UBND thành phố: 

- Tiếp tục phối hợp với phòng Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra thành phố tổ 

chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị về CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn 

hóa công sở, công tác cán bộ. 

 - Tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo Lãnh đạo 

các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã sử dụng phần mềm ứng dụng 

Zalo trong việc thực hiện quản lý điều công việc. Thành lập các nhóm Zalo của 

thành phố để triên khai các ý kiến chỉ đạo, thông báo của Lãnh đạo thành phố 

đến các phòng, đơn vị, UBND các phường, xã.  

 8. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố: Đẩy nhanh tiến độ GPMB 

các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra (dự án 

khu tam giác cầu Kỳ Cùng, TĐC dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, Trụ sở Công 

an tỉnh đường Mỹ Sơn – Na Làng, Khu nhà ở XH II…) 

 9. UBND các phường, xã: 

 - Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố bố trí lực lượng 

trực chốt tại các điểm có dịch bệnh tả lợn Châu Phi, triển khai các biện pháp 

ngăn chặn kịp thời không để lây lan ra diện rộng trên địa bàn. 

 - Tập trung chỉ đạo công tác thu thuế tập trung, phối hợp chặt chẽ với Chi 

cục thuế thành phố triển khai thực hiện thu các loại thuế, phí. 

 10. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố:  

 Khẩn trương rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu 

năm 2019, đặc biệt là đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, 

trên cơ sở đó đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm hoàn thành tối đa đối với từng 

chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.  
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 Yêu cầu các đơn vị được giao tham mưu thực hiện các nhóm nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2019 chủ động xây dựng báo cáo tiến độ, trình lãnh đạo UBND 

thành phố phụ trách lĩnh vực xét duyệt, chỉ đạo (Báo cáo gửi trước ngày 

30/5/2019). 

Lưu ý: 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 

 

 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
 
 

 

 


		2019-05-14T13:50:09+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn<ubndtpls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




