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

(Ngày 09 tháng 8 năm 2019) 

 

Ngày 09/8/2019, 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. Phòng Kinh tế:  

- Theo dõi, đôn đốc hợp tác xã khẩn trương hoàn thành các hạng mục 
công trình xây dựng, duy trì dự án sản xuất rau an toàn tại thôn Bình Cằm, xã 
Mai Pha. 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố thường xuyên 
theo dõi, giám sát chặt chẽ về việc hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn bị 
dịch phải tiêu hủy. 

2. Đội Quản lý TTĐT thành phố: 

Phối hợp với UBND các phường, xã duy trì thường xuyên công tác đảm 
bảo TTĐT-TTXD trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với các công trình xây dựng vi 
phạm, các hành vi lấn chiếm đất công. Tham mưu đôn đốc, nhắc nhở các cơ 
quan trên địa bàn giữ vệ sinh môi trường xung quanh trụ sở. 

3. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 
của tỉnh và thành phố, tập trung giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng 
Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn và Sân bay trực thăng 
Quảng Lạc;  

- Khẩn trương Kiểm tra, rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng 02 dự án cổng 
trái chùa Tam Thanh và dự án Cầu Kỳ Cùng, thống nhất với phòng Tài nguyên 
và Môi trường các trường hợp vướng mắc để trình phương án phê duyệt theo 
quy định;  

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

Khẩn trương tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình, kiểm tra công tác 
nghiệm thu và quyết toán công trình  Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc trụ sở 
UBND thành phố thành phòng tiếp công dân; Tổ chức bàn giao công trình cho 
Văn phòng HĐND-UBND thành phố trước ngày 30/8/2019 để Lãnh đạo UBND 
thành phố tiếp công dân vào ngày 03/9/2019, nếu không đảm bảo tiến độ sẽ thực 
hiện kiểm điểm trách nhiệm đồng chí Giám đốc Ban QLDA ĐTXD vì không 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
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5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Khẩn trương thực hiện nội dung tham mưu văn bản giải trình, cung cấp 
các hồ sơ, tài liệu cho Tòa án nhân dân, các Báo cáo, văn bản gửi của tỉnh và các 
Sở, ngành đảm bảo thời gian đúng quy định. 

6. 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. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tập trung chỉ đạo công tác quản lý, phát huy giá trị di tích trên địa bàn. 
Thường xuyên thực hiện kiểm tra các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, 
báo cáo kịp thời Lãnh đạo thành phố kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình triển khai.  

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện kiểm điểm những hạn chế, thiếu 
sót được chỉ ra qua thanh tra tại Kết luận số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của 
Thanh tra tỉnh; Rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo Kết 
luận số 62/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh theo chỉ đạo của UBND thành phố 
tại công văn số 1788/UBND-LĐTBXH ngày 26/7/2019, công văn số 
1841/UBND-LĐTBXH ngày 01/8/2019 của UBND thành phố. 

9. Văn Phòng HĐND-UBND thành phố: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn 
thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết 
Trung Thu năm 2019, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành 
phố. 

- Khẩn trương thi công, hoàn thiện phương án cải tạo, sửa chữa nhỏ đối với 
các hạng mục không thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc trụ sở 
UBND thành phố thành phòng tiếp công dân (theo Thông báo 775/TB-UBND 
ngày 25/7/2019 của UBND thành phố) xong trước ngày 30/8/2019, để Lãnh đạo 
UBND thành phố tiếp công dân vào ngày 03/9/2019. 

10. 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. 

- Tham mưu Thành lập Hội đồng xét chuyển công chức cấp xã, viên chức 
thành công chức cấp huyện; Tham mưu xét điều động giáo viên ngành GDĐT 
năm học 2019-2020. 

11. Công an thành phố: Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, lập các 
chốt đảm bảo TTATGT; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh 
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chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt “Ngày hội toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019. 

12. Ban CHQS thành phố: Tiếp tục tham mưu thức hiện tốt công tác 
Quốc phòng an ninh; Tham mưu tổ Hội nghị sơ kết trong xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. 

13. UBND các phường, xã: 

- Chủ động thường xuyên duy trì công tác đảm bảo TTĐT-TTXD trên địa 
bàn, xử lý nghiêm đối với các công trình xây dựng vi phạm, các hành vi lấn 
chiếm đất công. Đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan trên địa bàn giữ vệ sinh môi 
trường xung quanh trụ sở cơ quan. 

- UBND các xã tập trung chỉ đạo các thôn, bản duy trì công tác vệ sinh 
môi trường trên địa bàn, thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, hàng rào hoa. 

- Yêu cầu UBND xã Hoàng Đồng Chủ trì phối hợp với phòng Tài 
nguyên & Môi trường, Kinh tế, Công an thành phố lập biên bản, tham mưu xử 
lý nghiêm đơn vị khai thác gỗ tại khu vực hồ Nà Tâm trong việc san lấp đất đồi 
ảnh hưởng đến công trình thủy lợi. 

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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