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

(Ngày 03 tháng 10 năm 2019) 

 

Ngày 03/10/2019, 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. Phòng Kinh tế  

- 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. 

2. 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 vục công viên Chi Lăng. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát theo quy định đối với vụ việc bà Nguyễn 

Thị Bích (thực hiện theo ủy quyền) về việc kiến nghị nộp tiền sử dụng đất ngoài 

hạn mức từ hệ số k=1,9 xuống k=1, cho gia đình ông Dương Lài Cỏ. Do bị ảnh 

gia đình, hưởng bởi Dự án khu đô thị Phú Lộc 4, tham mưu cho UBND thành 

phố báo cáo, đề xuất hướng xử lý cho UBND tỉnh (theo Công văn số 

2330/UBND-BTCD ngày 23/9/2019).   

- Khẩn trương tham mưu hoàn thành công tác giao đất tái định cư dự án 

Cầu Kỳ Cùng theo quy định. 
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4. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ban liên lạc Hưu 
trí Quân - Dân - Chính - Đảng chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ cho Hội 
nghị toàn thể hội viên của Hội Hưu trí Quân - Dân - Chính - Đảng thành phố 
năm 2019 vào ngày 13/10/2019. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc nhà thầu hoàn thiện công tác xây dựng, tu bổ 
sửa chữa nhà vệ sinh và công trình khác tại các nhà trường hoàn thành trước 
30/10/2019. Hoàn thiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động 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). Tăng cường quản 
lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn. 

7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

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); 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); kiểm tra, rà soát toàn bộ cờ, 
phướn, pano… đã bạc màu, hư hỏng có phương án thay thế, bổ sung.  

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: 

Tập trung, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng 
điểm của tỉnh và thành phố; Phối hợp cùng các chủ đầu tư dự án xây dựng kế 
hoạch, công tác giải phóng mặt bằng cụ thể đối với các dự án khu đô thị Phú Lộc 
1,2,3 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh hoàn thành trong quý 1 năm 2020 (Thông 
báo số 577/TB-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh) 

9. UBND các phường, xã 

- UBND các xã tập trung tổ chức rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện 

các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ 

duy trì và nâng cao các tiêu chí trên địa bàn. Chủ động triển khai xây dựng các 

khu dân cư kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí.  

- Yêu cầu UBND xã Hoàng Đồng tập trung tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 

xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao. 

- UBND xã Mai Pha khẩn trương rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã hoàn 

thành, thực hiện các biện pháp duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng 

nông thôn mới, phối hợp với phòng Kinh tế hoàn thiện hồ sơ trình công nhận lại 

xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
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- Yêu cầu UBND phường Chi Lăng triển khai tổ chức ra quân giải tỏa, xử 

lý triệt để, nghiêm cấm các hàng quán bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 

khu vực Nhà khách Tỉnh ủy và tượng đài Hoàng Văn Thụ. 

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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