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

(Ngày 18 tháng 10 năm 2019) 

 

Ngày 18/10/2019, 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: 

Tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách; thu nợ tiền 

sử dụng đất, thuế XDCB tư nhân không qua cấp phép, thu thuế vận tải, giá dịch 

vụ VSMT. Triển khai các biện pháp đôn đốc thu nợ các loại thuế, phí trên địa 

bàn, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2019 được giao. 

2. Phòng Kinh tế: 

- Tham mưu chỉ đạo UBND các xã duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới và các khu dân cư kiểu mẫu; tham mưu đôn đốc UBND xã 

Hoàng Đồng triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Phối hợp 

với UBND xã tư vấn, hướng dẫn các thôn rà soát, lập phương án nâng cao chất 

lượng các tiêu chí; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND xã triển 

khai các Quyết định đã được phê duyệt, kịp thời báo cáo các vướng mắc phát 

sinh trong triển khai thực hiện. 

- Hướng dẫn UBND các xã rà soát, đánh giá tiêu chí trong xây dựng nông 

thôn mới. 

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

- Tiếp tục phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức ra quân xử lý các 

trường hợp vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; thông báo, tuyên 

truyền các hộ kinh doanh cấm bán hàng trên các tuyến vỉa hè, đường chính, đặc 

biệt khu vực công viên Chi Lăng, khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn 

Thụ, phường Chi Lăng.  

4. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

- 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 
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quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại các Văn bản chỉ đạo và Thông báo 

kết luận của UBND tỉnh. 

- Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét đồng ý 

cho UBND thành phố tạm ứng chi kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 

ông La Đức Hùng, thực hiện xong trước ngày 26/10/2019 

- Khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia 

đình tại khu đất Bệnh viện Y dược học cổ truyền (cũ) thuộc phường Chi Lăng và 

dự án ; Rà soát, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế các hộ chưa bàn giao thuộc dự án 

Trụ sở Công an tỉnh và 02 hộ tại dự án bãi đỗ xe công cộng và khuôn viên phía 

bắc sông Kỳ Cùng 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Khẩn trương xem xét giải quyết vụ việc ông Đinh Duy Lượng, thực hiện 

xong trước ngày 28/10/2019 

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

- Kiểm tra, xem xét về chỉ giới xây dựng trạm quan trắc và cảnh báo 

phòng xạ Môi trường (liên quan đến khu đô thị Nam Hoàng Đồng I), tham mưu 

cho UBND thành phố phương án xử lý theo quy định. 

- Khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra, điều chỉnh ranh giới thực hiện 

dự án Kè suối Lao Ly (Phần giáp Công ty TNHH Huy Hoàng) theo Thông báo 

số 440/TB-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công 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; 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019).  

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Tiếp tục thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền về các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và 

110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019); kiểm 

tra, rà soát toàn bộ cờ, phướn, pano… đã bạc màu, hư hỏng có phương án thay 

thế, bổ sung. Phối hợp với Hội xe đạp nối vòng tay lớn Miền Bắc tổ chức thành 

công ngày hội xe đạp Nối vòng tay lớn Miền Bắc. 

9. Phòng Giáo dục thành phố 

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố 

năm học 2019 - 2020. Thực hiện Kế hoạch giao lưu, trao đổi chuyển môn với 

trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, TP. Bắc Giang. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc 
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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. 

10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đối với người có công và thân nhân của 

họ theo quy định, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành 

phố. Tham mưu, chuẩn bị các điều kiện thực hiện lễ dâng hương kỷ 110 năm 

Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019). 

11. Thanh tra thành phố 

Tham mưu các nội dung có liên quan đến chuẩn bị nội dung đối thoại của 

Bí thư Thành ủy với nhân dân năm 2019. Tham mưu cho UBND thành phố tổ 

chức họp kiểm điểm các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm qua thanh 

tra - Đoàn Thanh tra tỉnh Lạng Sơn. 

12. Phòng Nội vụ thành phố 

Tham mưu ban hành quy định đánh giá xếp loại CCHC, THNV hàng năm 

đối với các cơ quan, đơn vị, phường xã. Tục đôn đốc, hướng dẫn các phường, xã 

thực hiện kế hoạch bầu cử trưởng thôn, khối phố. Tăng cường thực hiện kiểm tra 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ và văn hóa công sở đối với 

các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. 

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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