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

(Ngày 14  tháng 6 năm 2019) 

 

Ngày 14/6/2019, 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: 

- Chấn chỉnh lại công tác tham mưu các nội dung báo cáo theo nhiệm vụ 
của tỉnh và thành phố đã giao cho các cơ quan chuyên môn, cần thực đảm bảo 
chính xác về nội dung, thể thức văn bản và bám sát các nhiệm vụ được giao.  

- Đối với nội dung liên quan đến các cuộc họp của tỉnh và sở, ngành: Yêu 
cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phải chuẩn bị hồ sơ, báo cáo và dự kiến nội 
dung sẽ phát biểu tại cuộc họp bằng văn bản gửi trước cho Chủ tịch, phó Chủ 
tịch phụ trách theo mảng để nghiên cứu, cho ý kiến chỉ đạo (đối với trường hợp 
đi họp thay Lãnh đạo thành phố). 

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. Triển khai thực hiện tốt 

các Đề án tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách trên địa bàn. 

3. Phòng Kinh tế 

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm DVNN thành phố và UBND các 

phường, xã triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi và khuyến cáo tái đàn trong chăn nuôi lợn theo quy định. 

4. Phòng Quản lý đô thị 

Trực tiếp quản lý toàn bộ Công viên Hồ Phai Loạn theo biên bản bàn 

giao. Lập dự toán quản lý, bảo vệ và duy trì Công viên trình thẩm định, phê 

duyệt theo quy định. Tham mưu tổ chức làm việc với các hộ đang thuê kinh 

doanh, bán hàng tại kiốt thuộc Công viên Hồ Phai Loạn về nhu cầu thuê các kiốt 

tại Công viên. 

5. Đội Quản lý trật tự đô thị 
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- Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo Trật tự xây dựng - trật tự đô thị 

trên địa bàn. Phối hợp với UBND các phường, xã thường xuyên theo dõi, phát 

hiện kịp thời, xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các công trình xây dựng vi 

phạm, các trường hợp bán hàng rong, quán bán hàng, xe đẩy lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường trên địa bàn. 

- Đôn đốc, phối hợp với UBND phường Chi Lăng ra quân xử lý các hộ 

kinh doanh cố tình lấn chiếm vỉa hè và khu vực vui chơi công cộng tại công viên 

Chi Lăng, phường Chi Lăng. 

6. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nhà ở xã hội số 

2; Khu tam giác phía bắc cầu Kỳ Cùng; Kè bờ trái sông Kỳ Cùng; dự án Khách 

sạn - sân golf Hoàng Đồng (trước mắt là hạng mục cống hộp thoát nước) 

- Khẩn trương trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự 

án cải tạo, nâng cấp đường Mỹ Sơn – Na Làng. 

- Tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục làm việc với Công ty TNHH 
thương mại Bích Ngọc và triển khai công tác giải phóng mặt bằng điểm tái định 
cư tiếp giáp nút giao thông số 4 thuộc dự án khu tái định cư Phú Lộc IV. 

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

Rà soát và tiếp tục triển khai các dự án đang đầu tư trên địa bàn thành 

phố; kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang thi công. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tiếp tục thực hiện trình tự cưỡng chế áp dụng biện pháp KPHQ đối với 

công trình của bà Đào Thị Thuần tại khu đất của Phòng công chứng số 1, tỉnh 

Lạng Sơn; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất tại dự án Khách 

sạn - sân golf Hoàng Đồng. 

- Tham mưu xây dựng báo cáo nội dung họp sơ kết 6 tháng đầu năm của 

Ban Chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các 

Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh xong trước ngày 18/6/2019. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Tiếp tục kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 đối với 3 cấp 
học; Hướng dẫn, quán triệt các trường học thực hiện đúng quy định trong công 
tác tuyển sinh tránh gây bức xúc dư luận. 

11.  Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan về tiến độ triển khai thực hiện 
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 91/KH-BCĐ ngày 19/3/2019 của Ban chỉ 
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đạo phát triển du lịch thành phố về Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 
thành phố năm 2019. 

11. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại Đại 
hội dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ III năm 2019;  

- Nghiên cứu, đề xuất phương án nội dung sửa chữa Trung tâm Hội chợ 
thương mại tỉnh ở số 2A, đường Tam Thanh .  

12. Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

Chủ trì, tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội dân tộc thiểu 
số thành phố Lạng Sơn lần thứ III năm 2019. 

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; 
- 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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