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Ngày 20/8/2019, Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì 
cuộc họp giao ban trực tuyến giải quyết công việc thường kỳ tháng 8/2019. Tham dự 
cuộc họp có các Đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố; 
Lãnh đạo UBND thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Đảng, đoàn 
thể thành phố; Lãnh đạo UBND các phường, xã và các thành phần theo Thông báo 
số 836/TB-UBND ngày 14/8/2019 của UBND thành phố. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh tháng 8/2019, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019 do Văn phòng HĐND-
UBND thành phố trình bày và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí Chủ 
tịch UBND thành phố kết luận một số nội dung như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã 

- Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong 
công việc, tham mưu lĩnh vực chuyên môn do đơn vị phụ trách đảm bảo chính 
xác, không để xảy ra sai sót. 

- Tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Thành  
ủy giao UBND thành phố thực hiện trong năm 2019; tập trung hoàn thành các 
chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong cuối năm 2019. 

- Tiếp tục chủ động tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải 
quyết công việc của UBND thành phố theo đúng quy định; tập trung rà soát, 
thực hiện các thông báo kết luận của tỉnh, thành phố, các công việc được giao 
nhưng chưa hoàn thành; tập trung giải quyết các kiến nghị của công dân; 

- Tăng cường công tác kỷ luật kỷ cương, hành chính; chấp hành nghiêm 
túc thời gian làm việc, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đeo thẻ công chức, 
viên chức, người lao động trong giờ làm việc. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí 
mật nhà nước. 

2. Chi cục thuế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã 
tăng cường công tác quản lý thuế, tổ chức quản lý, khai thác nguồn thu, chống 
thất thu thuế, tích cực thu hồi nợ đọng, thu thuế tập trung, thu các loại phí, quỹ. 

 - Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo công văn số 
1629/UBND-CCT ngày 09/7/2019 của UBND thành phố về việc phối hợp tổ 
chức tuyên truyền, vận động trả nợ tiền sử dụng đất; tham mưu ban hành các 
thông báo đôn đốc, tuyên truyền đến các hộ nợ tiền sử dụng đất theo quy định. 
Tiếp tục thực hiện tốt các Đề án tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách 
trên địa bàn. 
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3. Phòng Kinh tế 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố theo dõi, giám 
sát chặt chẽ việc hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy, chi trả 
đúng đối tượng, theo đúng quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc UBND các xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí 
trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu và tiếp tục triển khai các 
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Hoàng Đồng 
hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, UBND xã Mai Pha đánh giá 
các tiêu chí để công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

4. Phòng Quản lý đô thị 

- Phối hợp với Công an thành phố, Đội Quản lý TTĐT thành phố, phòng 
Giáo dục - Đào tạo, UBND các phường, xã triển khai các biện pháp đảm bảo trật 
tự ATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 
– 2020; tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT tại các vị trí giao 
cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn thành phố 

- Phối hợp kiểm tra, rà soát các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa 
đường bộ, đường sắt, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ 
mất an toàn giao thông và có biện pháp cảnh báo hoặc khắc phục kịp thời khi 
xảy ra sự cố; yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường tổ chức bảo đảm giao 
thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông 
do việc thi công các công trình. 

- Theo dõi, đôn đốc UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn, vận động các hộ gia đình, cá nhân tự giác, nghiêm chỉnh 
chấp hành việc đánh số và gắn số nhà theo đúng quy định; Tham mưu theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường thực hiện xây dựng tuyến phố 
văn minh đô thị, hoàn thành xây dựng các tuyến phố văn minh trong tháng 
9/2019. 

5. Đội Quản lý trật tự đô thị 

- Căn cứ Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND thành 
phố tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, 
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong dịp lễ Quốc 
khánh 02/9 và ngày khai giảng năm học mới. 

- Duy trì thường xuyên công tác 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. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Khẩn trương liên hệ, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường để tham mưu  báo cáo UBND tỉnh xem xét về chủ trương 
xin đấu giá các khu đất trên địa bàn thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các phường xã, đơn vị tư vấn khẩn trương 
thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024; công tác kiểm 
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kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Rà soát, thẩm định kỹ lưỡng quy 
trình trong việc lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn năm 2020  

- Phối hợp với UBND các phường, xã kịp thời kiểm tra xử lý các trường 
hợp san gạt đất đồi núi, chuyển mục đích trái phép; Nếu các trường hợp vi phạm 
vẫn cố tình không chấp hành thì chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để xử lý theo 
quy định 

7. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. 

- Khẩn trương tham mưu văn bản đề nghị Sở Giao thông - Vận tải tỉnh 
Lạng Sơn bố trí kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng 
dự án Cầu Kỳ Cùng. 

- Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và bất cập trong quá trình 
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố về việc 
áp dụng Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh; 
Tiếp tục tập trung triển khai các dự án UBND thành phố là chủ đầu tư để thực 
hiện kịp tiến độ đã đề ra. 

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

- Đối với các dự án: khu tái định cư, dân cư Mỹ Sơn; khu Tái định cư khối 
9, phường Vĩnh Trại; khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng; khu dân 
cư Khối 8, phường Đông Kinh do Ban quản lý dự án là chủ đầu tư, yêu cầu phối 
hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND 
các phường xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo 
UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết trong công tác đầu tư, thực hiện dự án. 

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án; tập trung chỉ đạo, đôn đốc thi công dự án 
cải tạo, sửa chữa khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, thực hiện xong 
trước ngày 20/9/2019 

9. Phòng Nội vụ thành phố 

- Tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, phường, xã trong việc tăng cường 
thực hiện các nội dung kế hoạch CCHC; chuẩn bị hồ sơ phục vụ đánh giá xếp loại 
CCHC,THNV hàng năm; Tăng cường thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, trách nhiệm công vụ và văn hóa công sở đối với các cơ quan, đơn vị theo kế 
hoạch và quyết định thành lập đoàn kiểm tra của UBND thành phố 

- Tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên 
môn thông qua hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển và xét chuyển công chức 
cấp xã thành công chức cấp huyện; thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố.  

- Tiếp tục hướng dẫn các phường, xã thực hiện sáp nhập các thôn, khối phố 
năm 2019 và hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định.  

10. Công an thành phố 

 Tiếp tục triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán 
người năm 2019. Đảm bảo ANTT - TTATGT các hoạt động dịp kỷ niệm  Ngày 
Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, ngày khai giảng năm học 2019- 2020. 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 
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- Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các trường thực hiện tốt ngày 
toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới 2019 - 2020 trang trọng, 
vui tươi, tránh lãng phí; ổn định nề dạy và học nếp sau khai giảng.  

- Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ năm học của 
UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo các nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Chỉ đạo các trường học thực hiện đúng quy định 
về thu, sử dụng các khoản thu theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 
01/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Phối hợp Hội xe đạp nối vòng tay lớn miền Bắc kiểm tra, đôn đốc thực 
hiện công trình từ thiện xây dựng thư viện xanh tại trường tiểu học Mai Pha đảm 
bảo đúng kế hoạch và tiến độ. 

- Kiểm tra, rà soát công tác xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho 
các trường đảm bảo theo Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của 
UBND tỉnh phê duyệt 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 và các 
công trình do thành phố đầu tư xây dựng. 

12. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Tham mưu,  hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan 
chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh... trên địa bàn thành phố. 

- Chuẩn bị tốt các điểu kiện tổ chức Hội thảo khu di tích danh thắng Nhị, 
Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tổ chức tuyên truyền việc triển khai các giải 
pháp thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/5/2016 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ thành phố Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc 
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

13. Trung tâm Y tế thành phố: Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho nhân dân. Giám sát tình hình dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch theo quy 
định. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Phối hợp thực hiện 
kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý. 

14. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động 
trực quan trên đường phố nhân dịp chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 
Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019). 

- Theo dõi, kiểm tra, khi băng rôn, áp phích tuyên truyền hết thời hiệu tuyên 
truyền hoặc bị hư hỏng... phải tháo dỡ hoặc thay thế, tránh gây mất an toàn giao 
thông và mỹ quan đô thị. 

- Chủ động cập nhật, thay thế nội dung tuyên truyền tại các cổng chào 
theo định hướng tuyên truyền và phù hợp với thời điểm. Thực hiện tốt công tác 
quản lý các cổng chào trên địa bàn thành phố; chủ động đề xuất phương án cải 
tạo, sửa chữa đối với các cổng chào, đảm bảo mỹ quan và phát huy hiệu quả 
tuyên truyền. 

15. UBND các phường, xã 
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- Yêu cầu UBND các xã khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá lại tình 
hình thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xây dựng các khu dân cư 
kiểu mẫu, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 1980/QĐ-TTg 
ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 
22/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 
16/7/2019 của UBND tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức cho người dân về sử 
dụng nước sạch, bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn, thực hiện tốt phòng 
trào “Toàn dân bảo vệ môi trường”, mô hình “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch 
ngõ), xử lý rác thải ngay từ hộ gia đình; vận động di dời, xây dựng chuồng trại, 
công trình vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường, gắn với xây dựng Khu dân cư 
kiểu mẫu, vườn mẫu; thực hiện phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa gắn với phòng trào thi đua xây dựng nông thôn mới. 

- Yêu cầu UBND các phường rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng 
tuyến phố văn minh và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định các tuyến đường đã 
đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh năm 2019. 

- Phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Giáo dục - Đào tạo, Công an thành 
phố, Đội Quản lý TTĐT thành phố triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự 
ATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 
2020; tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT tại các vị trí giao cắt 
giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn thành phố. 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND phường, xã là thành viên trong Ban chỉ đạo 
xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 và Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thành phố Lạng Sơn nghiêm túc tập 
trung chỉ đạo, cung cấp đầy đủ số liệu trong công tác xây dựng giá đất và kiểm 
kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để phòng Tài nguyên và Môi 
trường; đơn vị tư vấn kịp thời tổng hợp. 

- Chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà 
soát kỹ các trường hợp xin chuyển mục đích với diện tích lớn để sử dụng vào 
mục đích phân lô, bán nền 

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại 
cuộc họp giao ban giải quyết công việc thường kỳ tháng 8/2019. UBND thành 
phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./. 

 
   
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- TT Thành ủy (B/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 
- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVP; 
- Trang TTĐT TP; 
- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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