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

(Ngày 15 tháng 3 năm 2019) 

 

Ngày 15/3/2019, 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: 

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 
các 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.  

2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố: 

Tiếp tục phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các phường, xã tăng cường 
theo dõi, kiểm soát và triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch 
bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố. 

3. Phòng Quản lý đô thị 

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, vệ sinh 
môi trường, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn. 

4. Đội Quản lý Trật tự đô thị: 

- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các 
công trình xây dựng vi phạm TTĐT-TTXD trên địa bàn thành phố.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, lập phương án đề xuất 
bán đấu giá các căn nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đủ điều kiện trên địa bàn 
quản lý. 

- Chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm PTQĐ, UBND phường Chi Lăng 
thực hiện các thủ tục yêu cầu bà Nguyễn Thanh Bình di chuyển ra khỏi khu đất 
tập thể trường Mầm non 08/3 tại khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 
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- Chủ động tăng cường phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố xây 
dựng phương án trang trí vườn tượng nghệ thuật tại công viên Chi Lăng, đường 
Hùng Vương đảm bảo tiến độ yêu cầu của tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 
111/VP-KGVX ngày 08/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, yêu cầu báo cáo 
Lãnh đạo thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước ngày 25/3/2019. 

- Tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt 
động mừng Đảng mừng Xuân, Tuần Văn hóa và Lễ hội truyền thống Xuân Kỷ 
Hợi 2019 trên địa bàn thành phố. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Chủ động kiểm tra, rà soát chỉnh trang toàn bộ cờ phướn, cờ Tổ quốc 
dọc các tuyến phố trên địa bàn; thay thế các pano bị rách, bạc màu đảm bảo mỹ 
quan đô thị; thay thế các cổng chào, khẩu hiệu, biển điện tử… nội dung tuyên 
truyền tháng 3, 4/2019 do phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cung cấp.  

- Triển khai thay mới các pano tấm lớn dọc tuyến đường Quốc lộ thuộc 
địa phận thành phố. Tiến hành cắm cờ đỏ, cờ chuối trên cầu Kỳ Cùng, cầu Đông 
Kinh, nghiên cứu phương án sử dụng cán cờ bằng inox. 

- Tập trung thực hiện chỉnh trang, trang trí, khánh tiết, treo cờ tại nơi diễn 
ra Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 UBCTLH, các 
tuyến đường đoàn công tác đi qua và tại các khu vực đoàn công tác đến tham 
quan, khảo sát.  Lưu ý: tăng cường chỉnh trang khu danh thắng Nhị, Tam Thanh, 
sắp xếp hoa tươi, các tiểu cảnh phù hợp... tạo hình ảnh rực rỡ, trang hoàng với 
khí thế vui tươi, phấn khởi; nghiên cứu thay thế các biển chỉ dẫn bằng song ngữ 
Việt - Anh tại khu danh thắng Nhị, Tam Thanh, đặt biển tại những vị trí thích 
hợp và phù hợp với nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến yếu tố nguyên 
gốc cấu thành, các nội dung liên quan đến ranh giới đất đai của khu danh thắng. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.  

Khẩn trương tham mưu thực hiện theo Thông báo số 104/TB-UBND ngày 

12/3/2019.  Phối hợp thực hiện rà soát, giải quyết dứt điểm trong tháng 3/2019 

các trường hợp huyện Cao Lộc đề nghị bố trí tái định cư tại khu tái định cư số 2 

theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn 1504/VP-KTN ngày 

03/5/2018.  

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. 

- Khẩn trương hoàn thiện quy trình thu hồi đất, lập phương án trình phê 

duyệt bồi thường hỗ trợ cho gia đình ông Long tại dự án Nâng cấp, mở rộng 

đường Tổ Sơn, phường Chi Lăng. 

- Tập trung triển khai thực hiện GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn.  

 9. UBND các phường, xã: 

Khẩn trương thực hiện chỉ đạo các khối, phố phối hợp với các tổ chức 

đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực 
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hiện tốt công tác gắn lại, gắn mới biển số nhà theo chứng nhận được cấp đảm 

bảo đầy đủ, đồng bộ giữa biển số nhà và biển tên ngõ. Đồng thời thực hiện tháo 

dỡ các biển số nhà cũ để ổn định địa chỉ của các hộ gia đình, tạo điều kiện thuận 

lợi trong giao dịch và sinh hoạt và đảm bảo công tác quản lý nhà nước trên địa 

bàn. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố xong trước ngày 

30/3/2019, nếu đơn vị nào không thực hiện đảm bảo thời gian chịu trách nhiệm 

trước UBND thành phố. 

- UBND phường Hoàng Văn Thụ: Thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các 
công trình xây dựng vi phạm tại khu đô thị Phú Lộc IV (khu vực đằng sau 
Khách sạn Triệu Ký Voòng). 

- UBND phường Vĩnh Trại: Kiểm tra, yêu cầu xây dựng công trình Đền 
Kỳ Cùng (phía giáp đường 17/10) đảm bảo theo đúng giấy phép xây dựng đã 
được cấp. 

Lưu ý:  

- Chuyên viên và các Đ/c PCVP HĐND-UBND 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 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Dương Thị Thu Thủy 
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