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

(Ngày 26  tháng 7 năm 2019) 

 

 

Ngày 26/7/2019, 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. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã 

tham mưu rà soát các khu đất công đủ điều kiện bán đấu giá, hoàn thiện hồ sơ, 

báo cáo trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét, bán đấu giá. 

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

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện báo 

cáo, phương án bán các ngôi nhà ở cũ thuộc ở hữu nhà nước trên địa bàn theo 

thông báo kết luận số 752/TB-UBND ngày 16/7/2019 của UBND thành phố. 

3. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án 

trọng điểm của tỉnh và thành phố;  

Khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty Cổ phần 

Hoàng Hà (trước đây là Công ty TNHH Việt Linh) để giải phóng mặt bằng dự 

án Xây dựng tiểu khu tái định cư khối 9, phường Hoàng Văn Thụ. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Khẩn trương xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất Công 

ty lâm nghiệp trả về địa phương, trong đó xác định phương án bồi thường tài sản 

trên đất cho các Công ty lâm nghiệp theo đúng quy định; tham mưu cho UBND 

thành phố báo cáo UBND tỉnh xong trước ngày 30/7/2019. 

Bám sát mốc thời gian tại Kế hoạch số 96/KH - BCĐ ngày 11/7/2019 của 
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dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc đảm 

bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra.  

Nghiêm túc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ có thời hạn của tỉnh, của 

thành phố. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tiếp tục tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước theo thẩm quyền đối với các di tích trên địa bàn thành phố; đôn đốc Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ khu di 

tích Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, phối hợp với UBND phường Tam 

Thanh thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh môi trường khu di tích Thành 

Nhà Mạc. Xây dựng phương án quản lý khu di tích Thành Nhà Mạc, trồng hoa 

tạo cảnh quan, cải tạo lối đi, đường dạo lên núi, chăm sóc các cây đào … xong 

trước ngày 15/8/2019. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Chủ động tham mưu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục và 

đào tạo. Triển khai công tác tập huấn hè; kiểm tra cơ sở vật chất và công tác 

chuẩn bị cho năm học 2019 - 2020 của các trường học trên địa bàn thành phố. 

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

Triển khai thực hiện tốt Công văn số 1788 /UBND-LĐTBXH ngày 

26/7/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Kết luận số 62/KL-TTr của 

Thanh tra tỉnh và chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Tổ chức hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến các phường, xã 

bảo đảm theo đúng các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

9. Phòng Nội vụ thành phố: 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. 

10. Công an thành phố: Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, lập các 

chốt đảm bảo TTATGT; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra “Ngày toàn dân phòng 

chống mua bán người – 30/7 năm 2019”. 
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11. UBND các phường, xã 

Chỉ đạo các lực lượng cơ sở phối hợp đảm bảo an ninh trật tự – trật tự an 

toàn giao thông; chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường 

theo quy định, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra “Ngày toàn dân phòng chống mua bán 

người – 30/7 năm 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 

 
 
 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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