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

(Ngày 22 tháng 02 năm 2019) 

 

Ngày 22/02/2019, 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 thành phố 

Tiếp tục tham mưu xây dựng xã Hoàng Đồng đạt 70% tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao. Phối hợp với các đơn vị thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đánh 

giá các tiêu chí nông thôn mới của xã Mai Pha, tham mưu cho UBND thành phố 

trình UBND tỉnh xem xét, công nhận lại xã Mai Pha đạt xã nông thôn mới. 

 2. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Thường xuyên kiểm tra, chăm sóc hệ thống cây xanh, thay thế kịp thời 
các thảm hoa, cây xanh bị úa, chết tại các đường phố trên địa bàn quản lý. Phối 
hợp với Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn trồng, theo dõi, chăm sóc cây 
Đào tại dọc tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn từ địa bàn xã Mai Pha đến phường 
Đông Kinh). 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tiếp tục chủ động tham mưu triển khai, tổ chức, tham gia các hoạt động Tuần 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức Lễ hội truyền thống Xuân Kỷ Hợi 2019. 

Tham mưu cho UBND thành phố xem xét việc thực hiện quy chế phố hợp 
giữa UBND thành phố và Đài phát thành truyền hình tỉnh Lạng Sơn (xem xét cử 
Ông: Lưu Hồng Phong, Viên chức Trung Tâm VH-TT thành phố làm cộng tác viên 
Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn) báo cáo đ/c CT UBND thành phố trước ngày 
10/3/20019. 

4. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Tham mưu Lãnh đạo UBND thành phố chuẩn bị tốt công tác đón tiếp 
Đại biểu, hậu cần phục vụ Chương trình Khai mạc Hội chợ trưng bày, bán các 
sản phẩm đặc trưng địa phương và Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành 
phố Lạng Sơn mở rộng lần thứ III xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm tại các Lễ hội xuân năm 2019. 



- Phối hợp UBND các phường, xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, test 
đường truyền trực tuyến phục vụ các cuộc họp giao ban trực tuyến, đảm bảo kết 
nối thông suốt với các điểm cầu. 

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố 

Đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh 
môi trường trên địa bàn thành phố dịp Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm đặc 
trưng địa phương và Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng Sơn 
mở rộng lần thứ III xuân Kỷ Hợi năm 2019 (ngày 02/3/2019-3/3/2019). 

6. Phòng TC-KH thành phố. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai tổ chức 
bán đấu giá các khu đất công trên địa bàn đã đủ điều kiện theo quy định. 

7. Ban Tiếp công dân thành phố 

Chủ động kiểm tra, rà soát các vụ việc đã giao các phòng ban, cơ quan 
chuyên môn và UBND phường, xã thuộc thẩm quyền giải quyết. Yêu cầu các 
phòng ban, cơ quan và UBND phường, xã chủ động rà soát báo cáo kết quả các 
vụ việc để UBND thành phố tổ chức họp công tác giải quyết đơn thư và các vụ 
việc giao theo thông báo tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh và thành phố vào 
ngày mùng 10 hàng tháng. 

8. Chi cục thuế thành phố 

Tiếp tục tập trung tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách. Chỉ đạo các 
Đội thuế thường xuyên rà soát, nắm chắc địa bàn, tham mưu cho UBND 
phường, xã 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, phí VSMT, 
tập trung đôn đốc tiếp tục thu thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp. 

9. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

Tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện công tác GPMB đối 
với từng dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố.  

10. Ban QLDA ĐTXD thành phố.  

- Chủ trì, phối hợp cùng phòng Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị 
thành phố, UBND phường Tam Thanh kiểm tra khu đất ao hang hủi, tham mưu 
lập dự án đầu tư xây dựng (nếu khu đất thuộc UBND thành phố quản lý), báo 
cáo kết quả trước ngày 10/3/2019. 

- Chủ trì, nghiên cứu, tham mưu lập dự án lắp điện chiếu sáng tại hang 
Chùa Tiên, phường Chi Lăng. 

11. Trung tâm Y tế thành phố  

Thành lập Tổ Y tế cơ động (gồm bác sĩ, điều dưỡng) chuẩn bị đầy đủ cơ 
số thuốc, trang thiết bị, vật tư… đảm bảo sơ cấp cứu ban đầu trong suốt quá 
trình diễn ra các hoạt động của Hội chợ trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng địa 
phương và Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng Sơn mở rộng 
lần thứ III xuân Kỷ Hợi năm 2019. 



Lưu ý:  

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND–UBND thành phố chịu 
trách nhiệm đôn đốc theo lĩnh vực được giao phụ trách, bố trí thời gian hợp lý đi 
kiểm tra thực địa tại các địa điểm và khu vực đã giao các đơn vị thực hiện theo 
văn bản, thông báo kết luận hoặc ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. 

- 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 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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