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

(Ngày 30 tháng 8 năm 2019) 

 

Ngày 30/8/2019, 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 Kinh tế thành phố:  

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã tập trung 
triển khai xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tiến độ xây dựng các khu dân cư 
kiểu mẫu, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

- Theo dõi nắm bắt tình hình, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó 
với mưa, bão. Rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, 
vùng trũng thấp, ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, nhà ở không an toàn để 
chủ động cảnh báo, sơ tán dân đến nơi an toàn. Chủ động rà soát, triển khai 
phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; kịp thời tham 
mưu Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố chỉ đạo các nội dung cần thiết. 

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố:  

- Phối hợp với Công an thành phố, Đội Quản lý TTĐT thành phố, phòng 
Giáo dục - Đào tạo, UBND các phường, xã triển khai các biện pháp đảm bảo trật 
tự ATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 
2020; tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT tại các vị trí giao cắt 
giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn thành phố. 

- Tham mưu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường 
thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, hoàn thành xây dựng các tuyến 
phố văn minh đô thị trong tháng 9/2019. 

- Đồng ý theo phương án 2 tại Báo cáo số 141/BC-QLĐT ngày 14/8/2019 
của Phòng Quản lý đô thị. Giao phòng Quản lý đô thị cập nhật, điều chỉnh quy 
hoạch đối với tuyến đường Trần Đăng Ninh và phố Phan Huy Ích để đảm bảo 
thửa đất số 265, tờ bản đồ địa chính số 15, phường Tam Thanh phù hợp quy 
hoạch trong kỳ rà soát, điều chỉnh quy hoạch phường Tam Thanh theo quy định. 

3. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

Tiếp tục triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 
của tỉnh và thành phố. 

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

- Thực hiện giải ngân vốn các dự án được giao; khẩn trương chỉ đạo, đôn 
đốc thi công dự án cải tạo, sửa chữa khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn 
Thụ. 
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- Khẩn trương thực hiện khởi công công trình dự án tái định cư và dân 
Khu Tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu;  

5. Phòng Tài chính kế hoạch: 

Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên 
quan mời ông Cao Sỹ Hoàng Anh làm việc, thực hiện xong trước ngày 
6/9/2019 

6. Công an thành phố: 

Chỉ đạo các lực lượng công an phường, xã phối hợp với các trường học 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học; phối hợp 
tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham 
gia giao thông an toàn cho học sinh; tăng cường lực lượng tuần tra, tổ chức điều 
tiết giao thông trong ngày khai giảng năm học mới 05/9/2019, nhất là trên các 
trục đường, các khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, các tuyến 
đường gần khu vực trường học; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn 
giao thông liên quan đến trẻ em, hành vi người lớn chở trẻ em đi mô tô, xe máy, 
xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định. 

7. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

Tăng cường công tác Tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp 
vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và trật tự an toàn giao thông trên địa 
bàn thành phố. 

Phối hợp và bố trí phương tiện, lực lượng theo đề nghị của UBND các 
phường, xã để thực hiện xử lý, giải tỏa các trường họp vi phạm trật tự đô thị; 
triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực các 
trường học trong ngày khai giảng, không để ùn tắc giao thông. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020. Chỉ 

đạo các nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, 

cam kết chất lượng giáo dục các cấp học. 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Kiểm tra công tác trang trí đường phố, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. 
Tiếp tục chuẩn bị các điểu kiện tổ chức Hội thảo khoa học Di tích danh thắng Nhị - 
Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc “Di sản văn hóa và tiềm năng du lịch”. 

10. Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

Thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên 
đường phố. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống pa nô, khẩu hiệu, cờ, 
phướn tránh để rơi, bay chữ … gây mất mỹ quan đô thị. 

11. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

Tiếp tục đôn đốc các phường, xã tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát 

hộ cận nghèo năm 2019 đảm bảo tiến độ. Tăng cường quản lý an toàn lao động, 

vệ sinh lao động.  

12. UBND các phường, xã:  

Chỉ đạo lực lượng chức năng của phường, xã phối hợp chặt chẽ với nhà 
trường trên địa bàn để tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông khu vực cổng trường học.  
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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 

 
 

 

 
Trần Đức Thọ 
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