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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 6 năm 2020) 

 

Ngày 26/6/2020, tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch và các Phó 

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Phó 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 Quản lý đô thị: 

Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác trang 

trí hoa, cây cảnh phục Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ 

XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Kiểm tra thay thế các đèn chiếu sáng, trang trí tại 

các trục đường, quan tâm các tuyến Trần Đăng Ninh, Hùng Vương, Lê Lợi, Bà 

Triệu và các cầu Kỳ Cùng, Đông Kinh, 17/10... 

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

Tổ chức đợt cao điểm ra quân theo Kế hoạch số 137/KH-UBND  ngày 

05/05/2020 của UBND thành phố, xử lý nghiêm tình trạng người dân lấn chiếm 

và tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông và mỹ quan đô thị, giải tỏa và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự 

đô thị, lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông trên địa bàn thành phố, khu vực 

dường Hùng Vương và xung khu vực Hội trường Thành ủy - UBND thành phố, 

Khuôn viên lưu niệm Hồ Chí Minh và tuyến đường Lê Lợi, Bà Triệu phục vụ các 

hoạt động Đại hội Đảng bộ thành phố. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Khẩn trương tham mưu ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất các 

hộ không chấp hành bàn giao mặt bằng tại dự án Cầu Kỳ cùng và Quyết định 

cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại dự án Nhà ở Xã hội số 2, 

thực hiện xong trước ngày 02/7/2020. 

- Tham mưu xây dựng báo cáo UBND tỉnh kết quả xem xét xử lý trường 

hợp tự ý trồng cây trên khu đất đã có Quyết định của UBND tỉnh cho Công ty cổ 

phần Cánh đồng vàng Lạng Sơn thuê, thực hiện xong trong ngày 02/7/2020. 

4. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thi Học kỳ II các cấp học; triển khai Kế 

hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021; thực hiện rà soát đội ngũ 

giáo viên các nhà trường phải luân chuyển.  

5. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 
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- Hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch trang trí khánh tiết trước, trong 

Hội trường, nhà đa năng; triển lãm ảnh và không gian trưng bày các thành tựu  phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 chuẩn bị 

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc treo băng rôn, khẩu hiệu, Cờ Tổ quốc tại trụ sở 

các cơ quan, đơn vị và các hộ dân cư trên địa bàn.  

- Đưa tin trên trang “ thành phố hoa đào” vê các nội dung trang trí, trật tự 

đô thị, VSMT của các phường, xã về chuẩn bị chào mừng Đại hội Đảng bộ 

thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Thực hiện trang trí khánh tiết trước, trong Hội trường, nhà đa năng; triển 

lãm ảnh và không gian trưng bày các thành tựu  phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 

XXIII. 

- 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.  

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp, người 

lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. 

- Thông báo Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

8. Trung tâm Y tế thành phố: Giám sát tình hình dịch bệnh chặt chẽ, 

báo cáo dịch theo quy định tại các điểm cách ly. Phối hợp thực hiện kiểm tra 

công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn. 

9. Phòng Nội vụ 

Tiếp tục 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. UBND các phường, xã  

- Xây dựng Kế hoạch tham gia thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên địa 

bàn hoàn thành xong trước ngày 02/7/2020 gửi Kế hoạch về UBND thành phố 

(thông  qua  phòng  Tài  nguyên và Môi trường) theo dõi, kiểm tra. Trong Kế 

hoạch chỉ đạo các khối, thôn vận động nhân dân, các cơ quan đơn vị, doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom chất thải, rác 

thải, nạo vét kênh mương, làm xanh sạch đường làng ngõ, xóm và xung quanh 

nhà ở, thời gian hoàn thành việc tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn các 

phường, xã xong trước ngày 06/7/2020 phòng TN&MT tổ chức kiểm tra và 

mời lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra mời phóng viên đưa tin. 

- Thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng của các cơ quan đơn vị, 

hộ gia đình trên địa bàn trong thời gian trước 05 ngày diễn ra Đại hội đại biểu 
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Đảng bộ thành phố Lạng Sơn không được vận chuyển vật liệu xây dựng làm ảnh 

hưởng đến môi trường; kịp thời xử lý các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng 

trên lòng đường, vỉa hè, đổ rác thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định 

làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố 

tại cuộc họp giao ban tuần, UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị 

liên quan biết, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. 

 
   
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQVN TP; 

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

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP, CVVP; 

- Tất cả Ioffice TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 
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