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

(Ngày 31 tháng 5 năm 2019) 

 

 Ngày 31/5/2019, 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. Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố: 

- Chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị thực hiện 
nghiêm 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.  

- Thực hiện xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố về các nội 
dung dự kiến phát biểu tại cuộc họp trong trường hợp được giao đi họp thay 
Lãnh đạo UBND thành phố. 

- Đối với các nội dung do đơn vị chủ trì tham mưu tổ chức cuộc họp: 
Tham mưu dự thảo thông báo kết luận cuộc họp chuyển Văn phòng HĐND-
UBND thành phố duyệt sau 01 ngày diễn ra cuộc họp. 

- Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và của đơn 
vị. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố theo Kế 
hoạch số 127-KH/TU ngày 14/02/2019 của Thành ủy Lạng Sơn về việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 về văn 
phòng HĐND-UBND thành phố qua các chuyên viên phụ trách mảng chậm nhất 
14h ngày 03/6/2019. 

 - Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thu ngân sách trên 
địa bàn thành phố khẩn trương nộp ngay các khoản đã thu được vào ngân sách 
nhà nước thành phố tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chi cục thuế thành phố  

- Tiếp tục tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các giải pháp triển khai 
thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn thành phố. 

- Tập trung chỉ đạo các Đội thuế quyết liệt thu đối với những khoản thu, 
sắc thuế và đôn đốc thu hồi nợ, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức dự toán thu đã được giao. Triển khai thực hiện tốt các Đề án tăng thu ngân 
sách, chống thất thu ngân sách trên địa bàn. 

3. Phòng Quản lý đô thị:  
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Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố 
nhận bàn giao và nghiên cứu đề xuất phương án quản lý, khai thác hạng mục cầu 
(công trình chính), đường dẫn, vỉa hè, cây xanh, điện mỹ thuật, điện chiếu sáng 
trên cầu và trên đường dẫn thuộc công trình cầu Kỳ Cùng. 

4. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

Tập trung tăng cường công tác đảm bảo Trật tự xây dựng, trật tự đô thị 
trên địa bàn. Phối hợp với UBND các phường, xã thường xuyên theo dõi, phát 
hiện kịp thời, xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các công trình xây dựng vi 
phạm lấn chiếm đất công. 

5. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

- Khẩn trương triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, 
nâng cấp đường Mỹ Sơn – Na Làng; dự án Nhà ở xã hội số 2; dự án Cầu Kỳ 
Cùng, Khu TĐC sân golf thực hiện xong trong tháng 6/2019. 

- Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc 
trong quá trình áp dụng thực hiện theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 
02/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu thực hiện xong trước ngày 
06/6/2019. 

6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

Khẩn trương rà soát và tiếp tục triển khai các dự án đang đầu tư trên địa 
bàn thành phố; kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: cải tạo, sửa chữa 
khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi 
đất tại dự án Khách sạn – sân golf Hoàng Đồng đảm bảo theo yêu cầu tiến độ 
của UBND tỉnh, thực hiện xong trong tháng 6/2019.  

- Nghiên cứu và tham mưu thực hiện phương án đối trừ tiền sử dụng đất 
khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án cầu Kỳ Cùng. 

8. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố 

Tăng cường trình chiếu clip quảng bá về du lịch thành phố Lạng Sơn nói 
riêng và du lịch tỉnh Lạng Sơn nói chung, tuyên truyền về giải Quần vợt chuyên 
nghiệp Việt Nam (VTF Masters 500 – lần 2 Cúp Vietravel năm 2019  trên các 
màn hình led, màn hình điện tử tại địa bàn từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 6 
năm 2019. 

9. Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố . 

Chủ động kiểm tra, rà soát chỉnh trang toàn bộ cờ phướn, cờ Tổ quốc dọc 
các tuyến phố trên địa bàn; thay thế các pano bị rách, bạc màu đảm bảo mỹ quan 
đô thị... Chuẩn bị tốt các nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 
số thành phố Lạng Sơn lần thứ III. 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:  

Chủ động tăng cường kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị các 
trường; có phương án sửa chữa, bổ xung kịp thời trong dịp hè. 
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11. Phòng Nội vụ thành phố 

Tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức các 
Đoàn Kiểm tra hàng tháng 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.  

12. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố: Phối hợp với các đơn vị liên 
quan và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh, tham mưu cho UBND thành phố Lập 
trang Zalo của thành phố, xây dựng quy chế sử dụng trang Zalo của thành phố 
đảm bảo hiệu quả đúng quy định. 

13. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:  

- Rà soát, thành lập các nhóm Zalo của thành phố để triển khai các ý kiến 
Lãnh đạo, chỉ đạo, thông báo của Lãnh đạo thành phố tới các phòng, đơn vị, 
UBND các phường, xã. 

- Tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyển tài liệu cho 
các đơn vị chưa có tài khoản eOffice; lập các tài khoản email chung cho các đơn 
vị chưa có tài khoản. Từ tháng 6/2019 sẽ thí điểm chuyển các văn bản trên 
đường mạng cho các ban Đảng, Đoàn thể vào hòm thư chung và hòm thư riêng. 

14. UBND phường Hoàng Văn Thụ: Chủ động thường xuyên đôn đốc 
Công ty TNHH MTV Trần Lệnh Thương thực hiện nghiêm túc Thông báo số 
277/TB-UBND ngày 15/3/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn.  

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; 
- 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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