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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2020 

 

Ngày 20/3/2020, Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc thường kỳ tháng 3/2020. Tham 

dự cuộc họp có các Đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành 

phố, Lãnh đạo UBND thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, 

Đảng, đoàn thể thành phố; Lãnh đạo UBND các phường, xã. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh tháng 3/2020 và nhiệm vụ công tác tháng 4/2020 do Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố trình bày và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí 

Chủ tịch UBND thành phố kết luận: 

Trong tháng 3/2020, các phòng ban, đơn vị đã chủ động, tích cực trong tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ được giao. Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức 

tạp gây ảnh hưởng chung đến tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tuy nhiên 

các đơn cần thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa tăng cường chống dịch và phát 

triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhiệm vụ cụ thể trong tháng tiếp 

theo, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tham mưu như sau: 

 1. Chi cục Thuế thành phố 

Tiếp tục tham mưu triển khai đôn đốc thu hồi nợ thuế, tăng cường công 

tác tham mưu đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất; tập trung thu thuế XDCB tư nhân 

không qua cấp phép, thu thuế vận tải, giá dịch vụ VSMT. Triển khai tốt các đề 

án chống thất thu thuế trên địa bàn. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố  

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

quan tham mưu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với các khu đất công đủ điều kiện 

trình đấu giá, tổ chức đấu giá theo quy định. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các phường xã khẩn 

trương tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá các khu đất công đã đủ điều 

kiện, yêu cầu thực hiện đảm bảo theo tiến độ tại Thông báo kết luận số 147/TB-

UBND  ngày 14/02/2019 của UBND thành phố 

3. Phòng Kinh tế thành phố 

- Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo sản xuất lúa vụ Xuân năm 

2020 kịp thời, khuyến cáo người nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp với lợi 
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thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phối hợp với Trung 

tâm Dịch cụ nông nghiệp, UBND các phường xã tổ chức thực hiện các giải pháp 

ứng phó phù hợp, kịp thời với diễn biến khó lường của thời tiết ảnh hưởng tới 

sản xuất lúa vụ Xuân năm 2020. 

 - Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã tiếp tục duy trì và 

nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu; Tiếp tục 

tham mưu xây dựng xã Mai Pha hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, xã 

Hoàng Đồng hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

- Khẩn trương rà soát, tham mưu đấu giá các khu đất đủ điều kiện; thực 

hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các khu đất đã được điều chỉnh quy 

hoạch theo quy định, cho nhân dân kê khai và đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD 

đất để tăng nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất trong quá trình thực hiện có 

khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND thành phố để xem xét, xử lý. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND 

phường Chi Lăng và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra khu đất tại 

khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng có nằm trong vành đai di tích không, 

đồng thời tham mưu: nếu đủ điều kiện xây dựng thì xây dựng nhà Văn hóa khối 

Hoàng Hoa Thám; nếu không đủ điều kiện xây dựng thì tham mưu phương án 

làm sân chơi, bãi tập cho nhân dân để khu đất không bị lấn chiếm, yêu cầu thực 

hiện xong trước ngày 15/4/2020. 

5. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng 

phương án quy hoạch bãi đỗ xe tĩnh, lập phương án lắp đặt hệ thống cảnh báo 

bằng âm thanh tại một số ngã tư đã có hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa 

bàn thành phố. 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu chỉ đạo công tác 

đảm bảo TTĐT - TTXD, công tác trang trí thảm hoa, cây xanh đường phố, hệ 

thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về tình hình phòng, 

chống dịch bệnh; Chỉ đạo các trường thường xuyên vệ sinh trường lớp, tiêu độc 

khử trùng... đảm bảo an toàn trường học 

- Tiếp tục thực hiện rà soát hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

các nhà trường; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đơn vị chưa được cấp đảm bảo hoàn 

thành đúng tiến độ. 

- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình tại các nhà 

trường; Tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất các nhà trường, có phương án bổ 

sung, tu bổ hợp lý, đảm bảo tính cấp thiết.  
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7. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

- Tiếp tục tham mưu hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà 

soát các du khách đến lưu trú trên địa bàn. 

 - Tăng cường phối hợp với UBND các phường, xã hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc việc treo cờ Tổ quốc, băng rôn chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng 

Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) tại trụ sở 

các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và các hộ dân cư trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. 

Hướng dẫn UBND phường Chi Lăng thực hiện tu bổ đền Cửa Nam đảm bảo 

đúng quy trình, quy định. 

 - Tập trung đôn đốc, phối hơp̣ với đơn vi ̣ tư vấn xây dựng đề cương chi 

tiết đề án tuyến phố đi bô ̣đảm bảo đúng lộ trình. 

8. Phòng Lao đôṇg - Thương binh và Xã hôị thành phố 

- Rà soát, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách trên địa 

bàn. Tiếp tục phối hợp UBND các phường, xã rà soát, tổng hợp những trường hợp 

có vướng mắc về chế độ chính sách, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện tháo gỡ. 

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp số liệu liên quan đến công dân, người lao 

động trên địa bàn đang học tập, làm việc ở nước ngoài và các quốc gia đang 

công bố dịch trở về nước hoặc dự kiến sẽ về nước.  

9. Phòng Nội vụ thành phố 

- Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách và kiêṇ toàn đôị ngũ lãnh đaọ, 

công chức, viên chức các cơ quan, đơn vi ̣theo yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đôn đốc, 

hướng dẫn các phường, xã thực hiện kế hoạch bầu cử trưởng thôn, khối phố. Thực 

hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020 theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 

số 113/2018/NĐ-CP.  

- Tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, phường, xã trong việc tăng 

cường thực hiện các nội dung kế hoạch CCHC; xây dựng kế hoạch khắc phục 

chỉ số CCHC bị đánh giá thấp năm 2019 (theo KH của tỉnh). 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố thực hiện kiểm tra kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, Văn hóa công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, UBND 

các phường, xã theo kế hoạch. 

10. Thanh tra thành phố 

- Tiếp tục thực hiện Thanh tra các đơn vị theo Kế hoạch, kiểm tra trách 

nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch. Xử lý 100% đơn tiếp 

nhận trong thời hạn, đúng thẩm quyền, bảo đảm theo quy định của pháp luật. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp, tiếp công dân theo quy định. 
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- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn thành phố; 

tham mưu thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.  

11. Công an thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở lưu trú 

về thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài và xử lý nghiêm các cơ sở 

lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy 

định. Phối hợp với các đơn vị chức năng nắm tình hình, thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường tuần tra kiểm 

soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, đảm bảo ANTT Tết 

thanh minh ngày 03/3 âm lịch. 

12. Ban Chỉ huy quân sự thành phố 

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2020 đảm 

bảo đúng quy định. Tổ chức huấn luyện chiến đấu tháng 4; huấn luyện DQTV binh 

chủng theo kế hoạch. Quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện SSCĐ. 

- Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chế độ 

trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ 

luật trong đơn vị; chấn chỉnh, xử lý nghiêm túc, kịp thời các biểu hiện vi phạm.  

- Làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh nơi ăn ở, làm việc; chủ 

động phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 gây ra.  

13. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Tiếp tục Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố thực hiện kiểm tra kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, Văn hóa công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, UBND 

các phường, xã theo kế hoạch. 

- Tăng cường đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

và nhiệm vụ thường xuyên của tỉnh của các sở ngành và các kết luận của Lãnh đạo 

UBND thành phố đã ban hành đảm bảo không chậm hẹn theo quy định. 

14. Trung tâm Y tế thành phố  

Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục 

giám sát tình hình dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch theo quy định. Tăng cường 

công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh 

khác, tham mưu xây dựng các kịch bản ứng phó dịch bệnh. Phối hợp thực hiện 

kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý trên 

địa bàn. 

15. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch 

bệnh tại các trục đường chính, khu vực chợ và các khu dân cư. 

- Chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động 

trực quan trên đường phố nhân dịp chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng Miền 

Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5).  
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát khu đất giữa 

hai hang động, đồng thời xây dựng phương án hình thành tua du lịch giữa hai 

điểm di tích Nhị Thanh - Tam Thanh. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, khi băng rôn, áp phích tuyên truyền 

hết thời hiệu tuyên truyền hoặc bị hư hỏng... phải tháo dỡ hoặc thay thế, tránh 

gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; thường xuyên cập nhật kịp thời 

nội dung tuyên truyền tại các cổng chào trên địa bàn. 

16. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố: Chủ động phối hợp với 

phòng Kinh tế và UBND các phường, xã tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

17. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Khẩn trương triển khai 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của 

tỉnh và thành phố; Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hạng mục 

Khu tam giác cầu Kỳ Cùng; dự án nhà ở xã hội số 2, khu Tái định cư và dân cư 

nam Nguyễn Đình Chiểu đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của UBND tỉnh. 

18. Ban Quản lý dự án thành phố: Chủ trì phối hợp với các đơn vị kiểm 

tra, rà soát lại Quyết định phê duyệt đối với các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án Kè 

suối Lao Ly thuộc địa phận phường Hoàng Văn Thụ, trên cơ sở xem xét phương 

án nào có lợi và được sự đồng thuận của nhân dân thì tham mưu báo cáo UBND 

tỉnh đồng ý để bồi thường cho người dân theo phương án có lợi hơn. 

19. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 

- Tiếp tục bố trí lực lượng và phương tiện 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 tháng 3, tháng 4 năm 2020 trên địa bàn thành phố. Thường 

xuyên theo dõi các công trình xây dựng, kiểm tra, tổ chức ngăn chặn kịp thời các 

công trình xây dựng vi phạm, chủ động độc lập kiểm tra công trình. 

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc thu giá dịch vụ của các đơn vị ủy 

nhiệm thu trên địa bàn. Tổ chức hướng dẫn cán bộ ủy nhiệm thu tại UBND các 

phường, xã thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cách 

thức lập bộ, sử dụng hóa đơn. Khẩn trương hoàn thiện bộ thu giá dịch vụ vệ sinh 

môi trường năm 2020 tại các phường, xã trên địa bàn.  

20. UBND các phường, xã 

- UBND phường Chi Lăng: Kiểm tra, đề xuất về phương án đường điện 

tại dự án cải tạo vỉa hè đường Cửa Nam; Thực hiện trình tự, thủ tục hoàn thiện 

hồ sơ dự án cải tạo đền Cửa Nam, phường Chi Lăng đảm bảo đúng quy định. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án tu bổ đền Cửa 

Nam đảm bảo đúng quy trình, quy định 

- Chỉ đạo tổ chức thu thuế tập trung trong tháng 4/2020 gắn với thu các 

loại quỹ, phí đạt kết quả cao. 
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- Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND thành 

phố triển khai tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về trật 

tự đô thị tháng 3, tháng 4 năm 2020 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Chủ động 

thường xuyên theo dõi các công trình xây dựng, kiểm tra, tổ chức ngăn chặn kịp 

thời đối với các công trình xây dựng vi phạm.  

- Yêu cầu UBND các xã rà soát trình tự, thủ tục lập hồ sơ trình thẩm định 

các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định và khẩn trương 

triển khai các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp Công an thành phố và Trung 

tâm Y tế thành phố rà soát, nắm danh sách người nước ngoài, từ vùng dịch và 

công dân Việt Nam từ nước ngoài về cư trú tại địa phương; tiến hành các biện 

pháp giám sát, theo dõi thông tin dịch tễ và kiểm tra sức khỏe y tế theo quy định; 

hướng dẫn, theo dõi chặt chẽ việc cách ly tại nhà của các trường hợp nghi vấn 

liên quan đến dịch bệnh./. 

   
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 

- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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