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

(Ngày 08 tháng 11 năm 2019) 

 

Ngày 08/11/2019, 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 phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan trong việc đôn 

đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, khai thác tăng thu ngân sách; Thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Triển khai thực hiện các 

Đề án chống thất thu thuế đã được phê duyệt. 

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch:   

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên 

quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình bán đấu giá đối với các khu đất 

công đủ điều kiện, tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm tra các dự án. 

3. Phòng Kinh tế:   

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã 

tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 

04/11/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020. 

- Tham mưu đôn đốc UBND các xã khẩn trương đăng ký các mô hình 

phát triển sản xuất năm 2020. Tổng hợp báo cáo kết quả xong trước ngày 

14/11/2019. 

4. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

 - Khẩn trương trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các 

hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án: Nhà ở xã hội  thành phố Lạng Sơn 

- Nhà số 2; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho 

nhà đầu tư trong tháng 11/2019. 

- Rà soát dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, III các trường hợp đã phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã có thông báo đến nhận tiền 

nhưng không đến nhận, chưa bàn giao mặt bằng; củng cố hồ sơ, tài liệu bảo đảm 
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chặt chẽ để tổ chức cưỡng chế theo quy định; trong quá trình thực hiện có khó 

khăn vướng mắc thì tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo xong 

trước ngày 13/11/2019 

- Tiếp tục tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu tái 

định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Khẩn trương kiểm tra khu đất phim trường BBK tại thôn Rọ Phải, xã 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Sau khi có kết quả kiểm tra, tham mưu xây dựng 

Báo cáo và Văn bản trả lời các báo. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo  
Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức mít tinh Chào mừng 

37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2019 đảm bảo đúng quy 
định.  

7. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Tập trung hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND các phường, xã, Ban 
Quản lý các di tích thực hiện trùng tu, tôn tôn, sửa chữa, nâng cấp các di tích 
trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc và phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động truyền thông 
nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở 
giới năm 2019. 

 8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông tin lưu động, cổ động trực quan 
với các nội dung Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 
trên cơ sở giới năm 2019. 

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Thực hiện triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Kế hoạch thu thập thông 
tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 
2019 đảm bảo đúng tiến độ. Tiếp tục kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ 
nữ, công tác Bình đẳng giới. 

10. UBND các xã: 

- Căn cứ công văn số 2747/BCĐ ngày 07/11/2019 của Ban chỉ đạo các 
Chương trình MTQG thành phố V/v đăng ký các mô hình phát triển sản xuất 
năm 2020  gửi về Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới thành phố (qua phòng Kinh tế thành phố) trước ngày 13/11/2019, 
để kịp thời tổng hợp, báo cáo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. (Nếu 
quả thời hạn trên các xã không đăng ký thì coi như không có nhu cầu). 

- Tập chung đánh giá, hoàn thành hồ sơ, trình công nhận xã nông thông 

mới, nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu theo đúng quy định.  
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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; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc TP; 
- C, PVP + CV; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Trần Đức Thọ 
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