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

(Ngày 11 tháng 10 năm 2019) 

 

Ngày 11/10/2019, 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:  

- Tập trung chỉ đạo các Đội thuế tham mưu cho UBND các phường, xã 

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. 

2. Phòng Kinh tế:  

- Chủ trì, phối hợp với UBND phường Chi Lăng, Xí nghiệp khai thác 

công trình thủy lợi và đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định: kè Đập Nà 

Bây (Trung Tâm điều dưỡng Người có công Lạng Sơn) có hiện tượng nứt kè, 

nước từ đập chảy ra đường Đèo Giang, phường Chi Lăng. 

- Khẩn trương tham mưu đôn đốc UBND các xã triển khai đề án “Chương 

trình OCOP mỗi xã một sản phẩm”. 

3. Phòng Quản lý đô thị: Tham mưu đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ 

dự án của các cơ quan, đơn vị trình thẩm định, đặc các dự án liên quan đến 

nghiệm thu, quyết toán. 

4. 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; thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ của UBND 

tỉnh giao liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại các Văn bản chỉ đạo và 

Thông báo kết luận của UBND tỉnh. 

- Chủ động xây dựng nội dung kế hoạch làm việc cụ thể, chi tiết đối với 

chủ đầu tư các dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, III (tập trung công tác giải phóng 

mặt bằng nút giao thông đường 37m và các vị trí trọng điểm...). 

- Tập trung giải quyết đơn thư liên quan đến các dự án, tránh để hình 

thành điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân như sự án đường Mỹ Sơn – La 

Nàng; dự án Khu TĐC khối 9, phường Vĩnh Trại; dự án Cầu Kỳ Cùng,... 
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5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Khẩn trương tham mưu ban hành thông báo thu hồi đất tại Khu đô thị Phú 

Lộc III, theo đề nghị của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng Phú Lộc, 

thực hiện xong trước ngày 20/10/2019 

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

- Đôn đốc nhà thầu và đơn vị thi công khẩn trương thực hiện thi công 

hoàn thành công trình: cải tạo, sửa chữa khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng 

Văn Thụ (bổ sung ghế đá, hoàn thành các hạng mục) và công trình đường Nà 

Quang - Phai Yên, xã Quảng Lạc. 

- Chủ động rà soát lại các căn cứ pháp lý, trình tự triển khai thực hiện dự án 

Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn theo hình 

thức đối tác công tư PPP và dự án Khu TĐC khối 9 phường Vĩnh Trại. 

7. Phòng Giáo dục và đào tạo  

Chuẩn bị tốt các điều kiện Tổ chức Liên hoan văn nghệ ngành Giáo dục 
và Đào tạo và đêm Công diễn và trao giải Liên hoan chào mừng kỷ niệm 17 năm 
thành lập thành phố Lạng Sơn và 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. 
Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các công trình xây dựng theo đúng tiến độ, đặc biệt là 
các công trình nhà vệ sinh theo Đề án 838 của UBND tỉnh, đảm bảo hoàn thành 
trước 30/10/2019. 

8. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Chuẩn bị tốt các điều kiên tổ chức Hội thảo khoa học di tích danh thắng 
Nhị - Tam Thanh, Thành Nhà Mạc. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các 
đơn vị tổ chức các hoạt động, trang trí, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 188 
năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019); 17 năm ngày thành lập 
thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2019) và 110 năm Ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019).  

- Phối hợp với Trung tấm Văn hóa - Thể thao, phòng Giáo dục và Đào tạo 
duyệt nội dung, các bài phát biểu, tổng duyệt và tổ chức đêm Công diễn và trao 
giải Liên hoan chào mừng kỷ niệm 17 năm thành lập thành phố Lạng Sơn và 
110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

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

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công đêm công 

diễn và trao giải Liên hoan văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo, trong đó chủ 

trì chuẩn bị lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các điều kiên cần thiết khác 

phục vụ đêm Công diễn. 

- Tổ chức giải thể thao cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thành 
phố Lạng Sơn năm 2019. 

10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
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Kiểm tra đôn đốc các phường, xã niêm yết và giao giấy chứng nhận gia 
đình hộ nghèo, hộ cận nghèo 2019; thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên 
địa bàn thành phố.  

11. UBND các phường, xã: 

- Yêu cầu UBND các xã khẩn trương tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình tự, 

thủ tục giải ngân vốn các dự án, đặc biệt nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện giải ngân hoàn thành xong trước ngày 

31/12/2019, đơn vị nào không hoàn thành sẽ chịu trách nhiệm trước đồng chí 

Chủ tịch UBND thành phố. 

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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