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TP. Lạng Sơn, ngày  15  tháng 7 năm 2019 

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

(Ngày 12 tháng 7 năm 2019) 

 

Ngày 12/7/2019, 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: Tham mưu rà soát các ý kiến, kiến nghị của doanh 

nghiệp đối với thành phố, xây dựng báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của 

doanh nghiệp xong trước ngày 17/7/2019. 

2. Phòng Quản lý đô thị: Khẩn trương hoàn thiện phương án quản lý, 

bảo vệ và duy trì Công viên Hồ Phai Loạn. 

3. Đội Quản lý Trật tự đô thị: Tiếp tục phối hợp với UBND các phường, 

xã tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn. 

4. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án 

đường Nguyễn Đình Chiểu; Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình 

Chiểu; Khu tam giác phía bắc cầu Kỳ Cùng; cổng chùa Tam Thanh; Khách sạn - 

sân golf Hoàng Đồng. 

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

Khẩn trương kiểm tra, rà soát 17 dự án hiện nay đang chậm tiến độ hoặc 

chưa khởi công. Báo cáo UBND thành phố trước ngày 26/7/2019. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Khẩn trương trình phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Mỹ Sơn – 

Na Làng; dự án cầu Kỳ Cùng  kết quả thực hiện xong trước ngày 18/7/2019. 

- Nghiêm túc thực hiện nội dung tham mưu văn bản giải trình và cung cấp 

các hồ sơ, tài liệu cho Tòa án nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân thành phố đảm 

bảo thời gian theo yêu cầu của văn bản. 

- Khẩn trương xem xét kiểm tra, làm rõ nguyên nhân giảm 2.375,65m2 

đất so với Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 19/11/2001 của UBND tỉnh về 
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thu hồi, giao đất cho UBND thị xã Lạng Sơn xây dựng Chợ thực phẩm tươi sống 

thị xã và rà soát về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng diện tích 162m2 đất 

nằm ngoài phạm vi ranh giới của Quyết định trên, tham mưu cho UBND thành 

phố báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xong trước ngày 26/7/2019. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tiếp tục tham mưu tốt công tác quản lý, phát huy giá trị di tích trên địa 

bàn. Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ công tác tu bổ, xây dựng di tích đền Tả Phủ. 

Kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động tại các nhà văn hóa khối, thôn. 

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

thuyết minh viên năm 2019. 

9. Phòng Giáo dục thành phố 

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các trường học thực hiện đúng quy định 

trong công tác tuyển sinh. Báo cáo các trường hợp vướng mắc, phát sinh trong 

quá trình thực hiện để kịp thời giải quyết. 

10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019). Tập trung giải quyết các chế độ, 

chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Tham 

mưu tổ chức các Đoàn Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các hộ gia đình chính 

sách có hoàn cảnh khó khăn. 

11. Phòng Nội vụ thành phố 

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. 

12. UBND các phường, xã 

- Tiếp tục tổ chức vận động tuyên truyền nhân dân cùng Nhà nước thực 

hiện chủ trương cải tạo, chỉnh trang các tuyến vỉa hè để đảm bảo đồng bộ mỹ 

quan đô thị trên địa bàn thành phố. 

- UBND phường Tam Thanh tiếp tục duy trì đảm bảo công tác an ninh, 

trật tự đô thị tại khu vực công viên Hồ Phai Loạn. 

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 
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(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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