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

(Ngày 27  tháng 9 năm 2019) 

 

Ngày 27/9/2019, 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: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị 
liên quan tập trung tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách; thu nợ tiền sử 
dụng đất, thuế XDCB tư nhân không qua cấp phép, thu thuế vận tải, giá dịch vụ 
vệ sinh môi trường. 

2. Phòng Kinh tế:  

Theo dõi, đôn đốc UBND các xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí 
trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu và tiếp tục triển khai các 
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Hoàng Đồng 
hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, UBND xã Mai Pha đánh giá 
các tiêu chí để công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

3. Phòng Quản lý đô thị: 

- Kiểm tra sơn lại dải phân cách đường Hùng Vương và các bục đảo giao 
thông khu vực phường Chi Lăng, đường Trần Đăng Ninh, Lê Lợi và ngã 6 Pò 
Soài. Rà soát, kiểm tra, sửa chữa các dải đèn ngang đường đã bị hư hỏng trên 
các tuyến đường theo báo cáo đề xuất.  

- Kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Hoa cây cảnh Việt Trung thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh trong khu vực Công viên Hồ Phai Loạn. Phối hợp với Công ty 
CP Cấp thoát nước Lạng Sơn cắt tỉa, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường 
chính trên địa bàn thành phố. 

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

- Phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức ra quân đợt cao điểm ra 
quân xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn theo Kế hoạch 
số 269/KH-UBND ngày 16/9/2019 của UBND thành phố; thông báo, tuyên 
truyền các hộ kinh doanh cấm bán hàng trên các tuyến vỉa hè, đường chính. 

5. 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. 

- Chủ trì phối hợp với UBND xã Hoàng Đồng và các cơ quan liên quan 
tuyên truyền vận động hộ ông Nông Văn Vỹ bàn giao mặt bằng để thực hiện giải 
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phóng mặt bằng khu đất được phê duyệt dự án Bệnh viện Y dược học cổ truyền 
tỉnh (theo Thông báo Kết luận số 536/TB-UBND ngày 134/9/2019 của UBND 
tỉnh) 

- Phối hợp với Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội thực hiện chi trả tiền 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị Phú Lộc IV cho các 

hộ theo quy định. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tập trung triển khai và tham mưu cho UBND thành phố ban hành các 
Văn bản, Kế hoạch chỉ đạo về việc thực hiện đẩy mạnh hưởng ứng phong trào 
Chống rác thải nhựa trên địa bàn; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh, làm rõ có hay 
không việc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất hoặc giao đất cho bà Nguyễn Thị Yến và ông Hoàng Minh Khánh tại 
dự án Khu đô thị Phú Lộc IV; tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND 
tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định, thực hiện xong trước ngày 
8/10/2019. 

7. UBND phường Vĩnh Trại: 

Tập trung xử lý dứt điểm vụ việc bà Nguyễn Thị Phương tập kết vật liệu 
gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của các hộ dân tại ngõ 1 đường 
Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại. Yêu cầu hoàn thành, báo cáo UBND thành phố 
trước 15/10/2019. 

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 

 
 

 

 
Trần Đức Thọ 
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