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Ngày 20/3/2019, Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ 
trì cuộc họp giao ban trực tuyến giải quyết công việc thường kỳ tháng 3/2019. 
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 và các thành phần theo 
Thông báo số 280/TB-UBND ngày 15/3/2019 của UBND thành phố. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh tháng 3/2019, nhiệm vụ công tác tháng 4/2019 do 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 một số nội dung như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã 

- Tiếp tục chủ động nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, tham 
dự các cuộc họp; tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải quyết công 
việc của UBND thành phố theo đúng quy định; chủ động tự rà soát, thực hiện 
các thông báo kết luận của tỉnh, thành phố, các công việc được giao nhưng chưa 
hoàn thành; tập trung giải quyết các kiến nghị của công dân. 

- Tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp, đồng thời có sự trao đổi với 
các đơn vị chuyên môn, các đơn vị, đoàn thể của thành phố trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị. 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh tinh thần trách 
nhiệm, lề lối làm việc của các bộ phận chuyên môn, công chức, viên chức trong 
cơ quan đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; thực hiện cải cách hành 
chính tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kỷ luật kỷ cương, hành chính; 
chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đeo 
thẻ công chức, viên chức, người lao động trong giờ làm việc. Thực hiện tốt công 
tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực có liên 
quan trong quý I năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019 theo 
quy định, đặc biệt là đánh giá kết quả triển khai và đưa ra phương hướng tiếp tục 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2019 trong thời gian tiếp theo. 

2. Chi cục Thuế thành phố 

 Tiếp tục tập trung tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước và 
triển khai các đề án chống thất thu thuế trên địa bàn. Chỉ đạo các Đội thuế 
thường xuyên rà soát, nắm chắc địa bàn, tham mưu cho UBND phường, xã tập 
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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. 

 3. Phòng Kinh tế thành phố 

 - Tiếp tục tham mưu kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai Dự án sản xuất 
rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 - Tiếp tục 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 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. 

 4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố 

 Tiếp tục phối hợp với phòng Kinh tế thành phố, 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. 

 5. Phòng Quản lý đô thị 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, vệ sinh 
môi trường, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn. 

 6. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

 Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ra quân đợt cao điểm lập lại trật 
tự đô thị trên địa bàn. Chủ động, phối hợp với UBND các phường, xã ra quân xử 
lý các hành vi vi phạm về công tác TTĐT-TTXD gắn với thu thuế XDCB trên 
địa bàn thành phố. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

- Khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố phương án xử lý các khu 
đất công trên địa bàn (đấu giá hoặc giao đất thu tiền sử dụng đất). 

- Tham mưu thực hiện trình tự thu hồi đất 04 hộ sử dụng đất cạnh hang 
Tam Thanh, Nhị Thanh. 

- Tăng cường kiểm tra UBND các phường, xã việc thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về đất đai, các hành vi san gạt đất, đổ phế thải trên địa bàn 
thành phố. 

- Hoàn thiện trình tự, thủ tục hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất 07 hộ tại dự án 
đầu tư Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng. 

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

- Tập trung thực hiện công tác GPMB đối với từng dự án trọng điểm của 
tỉnh, thành phố, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB các dự án: Khu tam 
giác phía Bắc cầu Kỳ Cùng; Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình 
Chiểu. 
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- Khẩn trương triển khai họp dân, thực hiện công tác đo đạc kiểm đếm, 
bồi thường, GPMB đối với các hộ bị ảnh hưởng dự án cải tạo Đường Mỹ Sơn - 
Na Làng, thực hiện phê duyệt phương án bồi thường xong trong tháng 5/2019. 

9. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố 

- Khẩn trương thực hiện các dự án Cải tạo Chỉnh trang cổng hang Nhị 
Thanh, Tam Thanh, thành Nhà Mạc; Khu dân cư Trần Quang Khải; khối 9 
phường Đông Kinh.  

- Chủ trì, phối hợp cùng đơn vị tư vấn kiểm tra, lập báo cáo đề xuất đầu tư 
xây dựng thực hiện dự án tại khu đất bà Hoàng Thị Mét, khu đất tại đường Mỹ 
Sơn, khối 8, phường Vĩnh Trại. 

- Triển khai thực hiện công trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Phai 
Vệ thuộc địa bàn phường Vĩnh Trại. 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Chủ trì tham mưu thực hiện rà soát và nâng cấp sửa chữa hệ thống Truyền 
thanh các phường, xã trên địa bàn thành phố. Đôn đốc các phường, xã lựa chọn cán bộ 
đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ... để phụ trách hệ thống truyền 
thanh phường, xã. Tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, 
công chức phụ trách hệ thống truyền thanh phường, xã kỹ năng xây dựng bản 
tin, bài viết, kế hoạch truyền thanh và công tác tuyên truyền khác. 

 - 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. 

- Tham mưu, hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện kiểm tra, rà 
soát lại việc sử dụng nhà văn hóa khối, thôn trên địa bàn; đối với các nhà văn 
hóa đang sử dụng sai mục đích, yêu cầu UBND các phường, xã chấn chỉnh và 
hướng dẫn sử dụng nhà văn hóa đúng mục đích, có hiệu quả. Đôn đốc, tổng hợp 
báo cáo kết quả thực hiện của các phường, xã về UBND thành phố đảm bảo thời 
gian quy định. 

 - Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác thông tin, tuyên 
truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản, tầm quan trọng... của Tổng điều tra 
dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến các hộ dân cư 
và nhân dân trên địa bàn, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình 
trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê 
nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra. 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 
- 2020 theo hướng dẫn của tỉnh. 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra nhà vệ sinh tất cả của các nhà trường trên địa 
bàn thành phố đảm bảo trong năm 2019, 100% trường học trên địa bàn thành 
phố có nhà vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định theo đúng chỉ đạo kết luận 
của Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình triển 
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khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2019 tại thành phố Lạng Sơn. Tiếp tục tuyên truyền cho giáo viên và học sinh 
thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tại các nhà vệ sinh. 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn có bếp ăn tập thể, căng tin tăng 
cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (điều kiện cơ sở vật chất, 
nguồn nguyên liệu thực phẩm cung ứng cho các bếp ăn tập thể, căng tin; người 
phục vụ trong các bếp ăn tập thể, căng tin). Phối hợp với ngành Y tế kiểm tra, 
giám sát, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường học nhằm nâng 
cao vai trò, trách nhiệm của Ban Giám hiệu các trường học trong triển khai thực 
hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học. 

- Chỉ đạo công tác tổ chức thi và chấm thi học kì II. Tiếp tục tăng cường 
công tác kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra thu chi ngoài ngân sách, kiểm tra công tác 
học thêm, dạy thêm ngoài nhà trường… 

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

- Quản lý, rà soát đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn để hoàn chỉnh hồ 
sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc. 

- Tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng của Công an thành phố, 
UBND các phường, xã giải quyết tốt, chấm dứt tình trạng người ăn xin trên địa 
bàn thành phố; quản lý tốt đối tượng người mắc bệnh tâm thần. 

13. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

 - Thực hiện tuyên truyền cổ động treo băng rôn, khẩu hiệu, xe cổ động... 
về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
theo Kế hoạch. 

- 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).  

- 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. 

- Tăng cường tham mưu công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác 
khu danh thắng Nhị - Tam Thanh, Thành Nhà Mạc; quản lý Chùa Tam Thanh, 
Tam Giáo thuộc khu danh thắng Nhị Tam Thanh. 

14. Trung tâm Y tế thành phố 

- Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Giám sát 
tình hình dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch theo quy định. Tăng cường công tác 
tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, bệnh cúm A(H7N9), Cúm 
A(H5N1), bệnh sởi, bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác.  
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- Phối hợp thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 
theo phân cấp quản lý: Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào thành phố và Ban 
Giám hiệu các trường học tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên 
làm việc tại nhà bếp, căng tin, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh các 
biện pháp bảo đảm ATTP; Phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh, Văn 
phòng HĐND-UBND thành phố kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể tại các 
trường học. 

15. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp 
quản lý, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Thực hiện kiểm tra, giám sát các 
bếp ăn tập thể tại các trường học; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại cổng 
các trường học trên địa bàn. Quản lý tốt các cơ sở hành nghề y dược ngoài công 
lập và mỹ phẩm trên địa bàn.  

- Tiếp tục tăng cường theo dõi, việc sử dụng eOffice, quản lý văn bản đi 
đến của các cơ quan, đơn vị, kiểm tra đột xuất về kỷ cương hành chính theo chỉ 
đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Thực hiện thay thế hệ thống âm thanh, tăng 
âm loa đài và điều hòa tại phòng họp 2 và hội trường tầng 4. 

16. Phòng Nội vụ thành phố 

- Tiếp tục đôn đốc UBND các phường xã tổ chức triển khai thực hiện theo 
các nội dung tại Đề án nhập thôn, khối phố do các phường, xã đã xây dựng và đã 
được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 
04/01/2019 về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai Văn hóa công sở, giao 
tiếp ứng xử của cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, 
xã và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp... 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức các 
Đoàn Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện 
trách nhiệm công vụ và văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị và UBND các 
phường, xã. Nghiên cứu không xem xét khen thưởng với các tập thể, cá nhân có 
liên quan đến việc không thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
trách nhiệm công vụ và văn hóa công sở. 

 17. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

 - Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy 
- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, phòng Nội vụ thành phố, Công an thành phố 
và các cơ quan liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để bồi dưỡng đối tượng 4 tại 
Ban Tuyên giáo Thành ủy - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.  

 - Xây dựng Kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ Ban CHQS thành phố. 
Cử cán bộ tham gia giảng dạy các chuyên đề theo Kế hoạch bồi dưỡng của Hội 
đồng Giáo dục QP&AN thành phố và theo đề nghị của Hội đồng Giáo dục 
QP&AN phường, xã. 

 18. Công an thành phố: Xây dựng Kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho cán 
bộ công an thành phố. Cử cán bộ tham gia giảng dạy các chuyên đề theo Kế 
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hoạch bồi dưỡng của Hội đồng Giáo dục QP&AN thành phố và theo đề nghị của 
Hội đồng Giáo dục QP&AN phường, xã. 

19. UBND các phường, xã 

- Tăng cường tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, tăng cường 
xử lý kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mái che, 
mái vẩy sai quy định. Thường xuyên theo dõi, xử lý kịp thời các công trình xây 
dựng vi phạm và gắn với thu thuế XDCB tư nhân trên địa bàn. 

 - Yêu cầu UBND các xã xây dựng Kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ 
cho từng cán bộ phụ trách các thôn, bản hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí 
trong công tác xây dựng nông thôn mới, các khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn. 

- Khẩn trương kiểm tra các hồ sơ, giấy tờ có liên quan của các hộ dân tại 
các khu đất công trên địa bàn thành phố, chuyển phòng Tài nguyên và Môi 
trường để tổng hợp và tham mưu cho UBND thành phố các phương án xử lý 
đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế. 

- Tập trung kiểm tra xử lý các hành vi san gạt đất, đổ phế thải trên địa bàn 
thành phố đặc biệt một số khu đất của các phường, xã (khu Đèo Giang của 
phường Chi Lăng; khu Tô Thị của phường Tam Thanh; khu Nà Sèn của xã 
Hoàng Đồng). 

 - Tuyên truyền đến các hộ dân cư và nhân dân thông qua tổ chức họp tổ 
dân phố; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở các phường, xã về 
mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản, tầm quan trọng... của Tổng điều tra dân số 
và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến các hộ dân cư và nhân 
dân trên địa bàn, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc 
cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, 
góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra. 

 - Thực hiện rà soát và nâng cấp sửa chữa hệ thống Truyền thanh các phường, 
xã trên địa bàn; lựa chọn cán bộ đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ... để 
phụ trách hệ thống truyền thanh phường, xã theo hướng dẫn của phòng Văn hóa 
và Thông tin thành phố. 

- Tiến hành khẩn trương kiểm tra, rà soát lại việc sử dụng nhà văn hóa 
khối, thôn trên địa bàn. Đối với các nhà văn hóa đang sử dụng sai mục đích, yêu 
cầu UBND các phường, xã chấn chỉnh và hướng dẫn sử dụng nhà văn hóa đúng 
mục đích, có hiệu quả, đảm bảo nhà văn hóa hoạt động theo đúng chức năng, 
nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. UBND phường, xã nào để xảy 
ra tình trạng nhà văn hóa khối, thôn sử dụng sai mục đích, Chủ tịch UBND 
phường, xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. Yêu cầu 
các phường, xã rà soát, thực hiện báo cáo kết quả về UBND thành phố và phòng 
Văn hóa và Thông tin thành phố trước ngày 30/3/2019, lưu ý đối với nhà văn 
hóa có phát hiện sai phạm, các phường, xã nghiêm túc chấn chỉnh, xử lý xong 
trong tháng 3/2019. 

- Tăng cường phối hợp với các trường học và ngành Y tế tăng cường công 
tác giám sát, tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh, nhân dân trên địa 
bàn các biện pháp bảo đảm ATTP. 
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- Thực hiện tốt các nội dung tại Đề án nhập thôn, khối phố do các phường, 
xã đã xây dựng và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn theo chủ trương Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, khối phố. Thực hiện 
tốt các nội dung tại Công văn số 305/UBND-NV của UBND thành phố về việc 
triển khai thực hiện sáp nhập thôn, khối phố năm 2018 và năm 2019. 

 - UBND xã Hoàng Đồng: Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 
22/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chủ 
động xây dựng kế hoạch cụ thể rà soát, đánh giá và tổ chức hoàn thiện các chỉ tiêu 
chưa đạt trong việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

 - UBND xã Mai Pha: Chủ động phối hợp với phòng Kinh tế thành phố, 
tập trung chỉ đạo rà soát, củng cố và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông 
thôn mới để được UBND tỉnh xem xét, công nhận lại xã Mai Pha đạt xã nông 
thôn mới. 

- UBND phường Hoàng Văn Thụ: Khẩn trương rà soát khu đất công trên 
địa bàn và gửi báo cáo cho phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, yêu cầu 
xong trước ngày 30/3/2019. 

- UBND phường Chi Lăng: Thực hiện tuyên truyền vận động hộ ông 
Long, ông Bầu bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công thực hiện dự án Nâng 
cấp, mở rộng đường Tổ Sơn, phường Chi Lăng. 

- UBND phường Tam Thanh: Chủ trì, phối hợp với các thành phần có 
liên quan làm việc với 04 hộ dân bị ảnh hưởng dự án Chỉnh trang, Cải tạo cổng 
danh thắng Động Tam Thanh, nếu các hộ không nhất trí, báo cáo UBND thành 
phố để thực hiện việc thu hồi đất theo quy định 

- UBND phường Vĩnh Trại: Khẩn trương thực hiện việc tuyên truyền, 
vận động nhân dân, thống kê danh sách các hộ cho thực hiện việc chỉnh trang 
vỉa hè đường Phai Vệ; Rà soát khu đất công trên địa bàn và khẩn trương gửi báo 
cáo cho phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, yêu cầu xong trước ngày 
30/3/2019. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại 
cuộc họp giao ban giải quyết công việc thường kỳ tháng 3/2019. UBND thành 
phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- TT Thành ủy (b/c); 
- 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; 
- Lưu: VT, QTM. 

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

 
 
 

 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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