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

(Ngày 02 tháng 8 năm 2019) 

 

Ngày 02/8/2019, 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 tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách, tiến hành 

rà soát đối chiếu nợ, đôn đốc thu thuế, thu hồi nợ thuế, kịp thời ban hành thông 

báo thuế; đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất vào NSNN.  

- Chủ trì, phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các 

phường, xã thực hiện rà soát, thống kê, tuyên truyền, vận động các trường hợp 

nợ tiền sử dụng đất chuẩn bị hết thời hạn 5 năm trên địa bàn thành phố thực hiện 

nộp tiền sử dụng đất theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Khẩn trương chủ trì, rà soát các khu đất công đủ điều kiện trình bán đấu 

giá, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố xem xét.  

3. Phòng Kinh tế: 

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã tập trung triển 

khai xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tiến độ xây dựng các khu dân cư kiểu 

mẫu, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

4. Phòng Quản lý đô thị: 

Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố đôn đốc UBND các phường đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 07/01/2019 của 

UBND thành phố về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2019 trên địa bàn 

thành phố. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát đánh giá các 

tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh của phường để đôn đốc thực hiện kịp thời. 

5. Trung tâm phát triển quỹ đất:  
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- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án 

trọng điểm của tỉnh và thành phố;  

- Khẩn trương lập phương án phê duyệt xong dự án Cầu Kỳ Cùng, trình 

thẩm định theo quy định, thực hiện xong trước ngày 05/8/2019; Tham mưu 

báo cáo UBND tỉnh xem xét những khó khăn vướng mắc các dự án: Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I, Khu tái định cư dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, hạng 

mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án Cầu Thác Mạ. 

- Rà soát cụ thể các trường hợp vướng mắc tại dự án Cải tạo, nâng cấp 

đường Mỹ Sơn – Na Làng, tham mưu xây dựng báo cáo để UBND tỉnh xem xét, 

chỉ đạo về công tác bồi thường, hỗ trợ. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

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

án Cầu Kỳ Cùng xong trước ngày 06/8/2019; nghiên cứu nội dung Thông báo 

Kết luận số 413/TB-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn để tham 

mưu, chuẩn bị cho UBND thành phố các nội dung làm việc với người dân bị ảnh 

hưởng dự án Cầu Kỳ Cùng.  

- Tập trung phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch, Chi cục Thuế thành 

phố kiểm tra rà soát các khu đất đấu giá và thống nhất các trường hợp nợ tiền sử 

dụng đất quá thời hạn 05 năm.  

- Tiếp tục rà soát hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất hộ bà Trình Thị Khan và 

các trường hợp tương tự không chấp hành ban giao đất bị thu hồi tại dự án hạng 

mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án Cầu Thác Mạ. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố kiểm tra cụ 

thể và thống nhất nội dung giải quyết khiếu nại của công dân về việc chậm bàn 

giao đất trúng đấu giá tại khu Tái định cư Phai Luông. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Chủ động tham mưu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục và 
đào tạo. Kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm 
học 2019 - 2020 của các trường học trên địa bàn thành phố. 

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh, bảo vệ tại khu di tích 
Thành Nhà Mạc. Thực hiện tốt việc quản lý các khu di tích được giao. 

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

Triển khai thực hiện tốt các quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến 
các phường, xã bảo đảm theo đúng thời gian, đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

10.UBND các phường, xã:  
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- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn 

về công tác xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị gắn với công tác 

lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Thông báo đến các 

hộ dân thực hiện thu, dọn cây cối, hoa màu trên vỉa hè, dừng đỗ xe đúng nơi quy 

định và chấm dứt các hành vi lấn chiếm vỉa hè, trả lại vỉa hè thông thoáng đảm 

bảo mỹ quan đô thị. 

- Tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu; UBND xã Hoàng 

Đồng quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu 

nâng cao vào cuối tháng 9/2019, hoàn thiện hồ sơ phê duyệt tháng 10/2019 xây 

dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

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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