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

(Ngày 17 tháng 5 năm 2019) 

 

 Ngày 17/5/2019, 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. Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố:  

 - Nghiêm túc chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu 
xây dựng các báo cáo, văn bản đảm bảo chất lượng, đúng thể thức, nội dung 
theo quy định. 

- Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn thành 
phố yêu cầu nộp ngay các khoản đã thu được vào ngân sách nhà nước thành phố 
tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chi cục thuế thành phố  

- Tiếp tục tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các giải pháp triển khai 
thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn thành phố. 

- Tập trung chỉ đạo các Đội thuế quyết liệt thu đối với những khoản thu, 
sắc thuế và đôn đốc thu hồi nợ, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức dự toán thu đã được giao. Triển khai thực hiện tốt các Đề án tăng thu ngân 
sách, chống thất thu ngân sách trên địa bàn. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch khắc phục, nâng cao các chỉ 
số năng lực cạnh tranh (DDCI) UBND thành phố Lạng Sơn năm 2019. 

4. Phòng Kinh tế: 

- Tham mưu xây dựng chương trình Hội nghị tổng kết công tác phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019. 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố tham 
mưu công tác kiểm tra, kiểm soát, triển khai các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh tả lợn Châu Phi, sâu bệnh trên ngô trên địa bàn. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu xây dựng đề án thực 
hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

- Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi; sẵn sàng cho công tác 
thường trực và phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão. 
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- Tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đuối 
nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ trên địa bàn; rà soát các hồ, đập, sông, suối 
có độ sâu nguy hiểm, thực hiện cắm biển cảnh báo và cấm tắm tại các khu vực 
có độ sâu nguy hiểm. 

5. Phòng Quản lý đô thị: Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham 
mưu các quy trình tiếp nhận bàn giao tài sản thuộc Công viên Hồ Phai Loạn và 
hoàn trả kinh phí cho Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Lạng Sơn. 

6. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

- Tập trung tăng cường công tác đảm bảo Trật tự xây dựng, trật tự đô thị 
trên địa bàn.  

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thực hiện ngăn chặn xử lý nghiêm với 
hành vi vi phạm TTXD tại Đền Kỳ Cùng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền 
cấp phép. 

7. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

- Tập trung triển khai thực hiện các dự án đang trong tháng 5 và tháng 6, 
đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. 

- Khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà ở xã hội 
số 2, phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện công tác 
giải phóng mặt bằng và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019 

- Khẩn trương thực hiện công tác thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt 
bằng các dự án: đường Nguyễn Đình Chiểu; khu tam giác phía Bắc cầu Kỳ 
Cùng; đường Mỹ Sơn - Na Làng. Rà soát lại công tác giải phóng mặt bằng khu 
đất đường ngõ qua Bệnh viện Y dược học cổ truyền (cũ) thuộc phường Chi Lăng 

8. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

- Khẩn trương rà soát và tiếp tục triển khai các dự án đang đầu tư trên địa 
bàn thành phố; Tập trung thi công trải thảm mặt đường công trình đường Tổ 
Sơn, đảm bảo đúng tiến độ và kịp thời trước kỳ thi quốc gia của học sinh. 

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương án thiết kế quảng bá hình ảnh 
du lịch Lạng Sơn tại vị trí trụ sở phường Tam Thanh (cũ). 

9. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương xem xét việc thu hồi 
đất của  04 hộ dân ở phía cổng trái Chùa Tam Thanh thuộc dự án: chỉnh trang 
cảnh quang khuôn viên trước động Tam Thanh; Chủ trì, phối hợp với phòng 
Văn hóa thông tin, khẩn trương thực hiện công tác rà soát cấp GCNQSD đất đối 
đất di tích. 

10. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố 

- Tiến hành rà soát kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn thành phố; 
chương trình phát triển du lịch cộng đồng tại Song Cau. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trưởng kiểm tra, rà soát hệ thống 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các di tích, có phương án cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất tại các khu di tích hiện nay chưa được cấp giấy chứng 
nhận. Báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/6/2019. 
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11. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Chuẩn bị tốt các nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 
số thành phố Lạng Sơn lần thứ III. 

- Phối hợp với UBND phường, xã kiểm tra quy trình thực hiện cắm cờ tổ 
quốc tại các tuyến đường trên địa bàn. 

12. Phòng Giáo dục thành phố 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường tổ chức xét thi đua, tổng kết năm học 
2018 - 2019; bàn giao, quản lý tốt học sinh trong thời gian nghỉ hè. 

- Tiến hành rà soát, kiểm tra hệ thống nhà vệ sinh tại các đơn vị trường 
trên địa bàn. Xây dựng các phương án xây mới, cải tạo, sửa chữa phù hợp với 
điều kiện thực tế hiện nay. Triển khai thực hiên tốt các nội dung Đề án xây 
dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và 
phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2019 (838 /QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của 
UBND tỉnh). 

13. UBND các phường, xã: 

 Yêu cầu UBND các xã nghiên cứu, rà soát triển khai thực hiện Chương 
trình mỗi xã 01 sản phẩm (OCOP) trên địa bàn. 

 - UBND phường Đông Kinh:  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
hoàn thiện hồ sơ, lập biên bản hành vi vi phạm, thực hiện tháo dỡ công trình vi 
phạm của bà Đào Thị Thuần. 

 - UBND xã Mai Pha: Phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế, các Đội thuế 
và các cơ quan liên quan trong công tác thu nợ tiền sử dụng đất, chống thất thu 
ngân sách trong lĩnh vực XDCB tư nhân không qua cấp phép. 

 Lưu ý: 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; 
- 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 

 
 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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