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THÔNG BÁO 
Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 5/2019 

 

Ngày 20/5/2019, Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ 
trì cuộc họp giao ban trực tuyến giải quyết công việc thường kỳ tháng 5/2019. 

Tham dự cuộc họp có các Đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND 

thành phố; Lãnh đạo UBND thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn 

vị, Đảng, đoàn thể thành phố; Lãnh đạo UBND các phường, xã và các thành phần 

theo Thông báo số 424/TB-UBND ngày 17/5/2019 của UBND thành phố. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh tháng 5/2019, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019 do Văn phòng HĐND-

UBND thành phố trình bày và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí Chủ 

tịch UBND thành phố kết luận một số nội dung 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, đôn đốc thu thuế, thu hồi nợ 

thuế, kịp thời ban hành thông báo thuế; tiếp tục đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất 

vào NSNN. Hướng dẫn 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.  

- Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đối với các Đề 

án chống thất thu thuế trên địa bàn. 

2. Phòng Kinh tế thành phố 

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã tiếp tục 

duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu 

và tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Hướng dẫn, đôn đốc 

UBND xã Hoàng Đồng hoàn thiện hồ sơ đầu tư các dự án xây dựng xã nông 

thôn mới nâng cao. 

- Là cơ quan thường trực cho UBND thành phố trong tham mưu chỉ đạo 

công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Phối hợp chặt chẽ với Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các phường, xã xử lý các ổ dịch xảy ra trên địa 

bàn. Kịp thời báo cáo UBND thành phố các vướng mắc phát sinh để chỉ đạo giải 

quyết. Phối hợp với Trung tâm DVNN thành phố kiểm tra, giám sát chính xác số 

lượng lợn tiêu hủy để tránh tình trạng bồi thường không đúng đối tượng. 
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3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh về 

việc xem xét thu tiền sử dụng đối với các trường hợp chuyển mục đích, các 

trường hợp được giao đất tái định cư. 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai trong việc san gạt đất không đúng 

quy định, đặc biệt là đối với đất rừng 

4. Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố: 

- Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

của thành phố, đặc biệt tập trung thực hiện các dự án: mở rộng, nâng cấp đường 

Tổ Sơn (yêu cầu xong trước ngày 10/6/2019), dự án công trình Đường Nà 

Quang – Phai Yên, xã Quảng Lạc (yêu cầu xong trong tháng 6/2019). 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng các khu dân cư. 

- Rà soát lại danh mục các dự án đầu tư công và báo cáo UBND thành phố 

các dự án không khả thi để xem xét cắt giảm. 

5. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố 

- Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh về những vướng 

mắc trong quá trình áp dụng thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 

02/5/2019 của UBND tỉnh, kiến nghị, đề xuất xử lý đảm bảo theo quy định. 

- Khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự 

án trọng điểm của tỉnh và thành phố. 

6. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố 

Phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế và UBND các xã, phường trong xử 
lý tiêu hủy các ổ dịch. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh. 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. 

7. Phòng Quản lý đô thị  

Tiếp tục theo dõi, tham mưu chỉ đạo, thực hiện các nội dung của Quy chế 

quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn.  

8. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố  

- Chủ động, tích cực phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý 

các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh bán hàng và dựng 

rạp; tổ chức tháo dỡ các mái che, mái vẩy, biển quảng cáo vi phạm theo quy định.  
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- Phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý đối với các hành vi 

vi phạm Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. Tăng cường xử lý các công trình vi phạm TTXD-TTĐT trên địa bàn. 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu kịp thời các giải pháp đẩy 

mạnh phát triển du lịch trên địa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ Hướng dẫn viên du lịch, thuyết 

minh viên du lịch trên địa bàn thành phố. 

10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

- Rà soát, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách trên địa 

bàn. Tiếp tục phối hợp UBND các phường, xã rà soát, tổng hợp những trường 

hợp có vướng mắc về chế độ chính sách, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện. 

Thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước. 

- Thực hiện tốt kế hoạch 156 /KH-UBND ngày 17/5/2019 Tổ chức Tết 

Thiếu nhi 01/6/2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Tăng cường quản lý nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè. 

- 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... 

12. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Chủ động cập nhật, thay thế nội dung tuyên truyền tại các cổng chào trên 

địa bàn thành phố theo định hướng tuyên truyền và phù hợp với thời điểm. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, khi băng rôn, áp phích tuyên truyền 

hết thời hiệu tuyên truyền hoặc bị hư hỏng... phải tháo dỡ hoặc thay thế, tránh 

gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

13. Trung tâm Y tế thành phố 

Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Giám sát 

tình hình dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch theo quy định. Tăng cường công tác 

tuyên truyền dịch bệnh tay chân miệng, bệnh cúm A(H7N9), Cúm A (H5N1), 

bệnh sởi, bệnh sốt xuất huyết, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè. Phối 

hợp thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân 

cấp quản lý. 

14. Phòng Nội vụ thành phố 
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- Tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức các 

Đoàn Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện 

trách nhiệm công vụ và văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị và UBND các 

phường, xã.  

- Tiếp tục triển khai, hướng dẫn các phường, xã thực hiện sáp nhập các 

thôn, khối phố năm 2019 sau khi có sự nhất trí về chủ trương của UBND tỉnh.  

15. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố xây dựng thông báo Phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức tham gia diễn tập khu vực phòng thủ 
tỉnh Lạng Sơn năm 2019 theo Kế hoạch. 

16. Công an thành phố 

Triển khai phương án đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, tiếp tục xử lý các tụ 

điểm về ma túy trên địa bàn. Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các cơ 

quan đơn vị tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về cư trú, xuất 

nhập cảnh, xuất khẩu lao động. 

17.  UBND các phường, xã 

- Tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực thu 

ngân sách, đẩy mạnh các biện pháp thu thuế ngoài quốc doanh, hoàn thành 

nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ tiêu dự toán thành phố giao. Thành lập đoàn 

kiểm tra, giám sát, xử lý các công trình XDCB tư nhân chây ỳ không chấp hành 

nghĩa vụ về thuế, phí theo quy định. 

- Đối với UBND các phường, xã chưa hoàn thành chấm bộ, phối hợp với 

chi cục Thuế thành phố, Đội Quản lý TTĐT thành phố khẩn trương rà soát, hoàn 

thành xong trước ngày 30/5/2019. 

- Chủ động tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019. 

- Thực hiện tốt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo quy định; Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn đã có quy định 

tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017, đặc biệt tại các khu tái định 

cư, khu đô thị mới trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất đai trong việc san gạt đất đồi, 

rừng không đúng quy định. 

- Yêu cầu UBND các xã khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá các tiêu 

chí nông thôn mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định số 933/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn, xây dựng kế 

hoạch cụ thể phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ phụ trách các thôn để 
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triển khai duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; trong 

năm 2019 mỗi xã phải hoàn thành xây dựng xong ít nhất 01 khu dân cư kiểu 

mẫu. UBND xã Hoàng Đồng tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện duy trì và nâng 

cao các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

- Tiếp tục tuyên truyền người chăn nuôi cần áp dụng các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học; Vận động hộ gia đình chăn nuôi lợn dọn vệ sinh khu vực 

chuồng nuôi, thường xuyên phun khử trùng tiêu độc, rắc vôi bột nhằm hạn chế 

mầm bệnh xâm nhập. Tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại 

cuộc họp giao ban giải quyết công việc thường kỳ tháng 5/2019. UBND thành 

phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./. 

 
   
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 
- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT, QTM. 

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

 
 
 

 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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