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

(Ngày 06 tháng 9 năm 2019) 

 

Ngày 06/9/2019, 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 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. 

- Tham mưu, theo dõi đôn đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao và Phát 
triển Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình, chăm sóc gieo 
trồng rau tại dự án rau an toàn thôn Bình Cằm, xã Mai Pha. 

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố:  

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, đánh giá chấm điểm 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. 

3. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố: Tăng cường kiểm tra công tác 
quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình thuộc diện miễn giấy phép xây 
dựng gắn với thu thuế XDCB trên địa bàn phường, xã. 

4. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án: Khu tái định cư và 
dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; Cầu Kỳ Cùng; Xây dựng trụ sở Công an tỉnh; 
Bến xe cổng chợ Đông Kinh 

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

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công dự án Khu tái định cư 
và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu trước ngày 17/9/2019  
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Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công các công trình; 
cương quyết đối với các nhà thầu thực hiện không đảm bảo, nếu thi công không 
đúng tiến độ sẽ chấm dứt hợp đồng và mời đơn vị nhà thầu thi công khác. 

Yêu cầu đơn vị thi công hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, giải ngân, thanh 
quyết toán các dự án trên địa bàn thành phố, đặc biệt dự án trường Mầm non 
Hoa Sữa thực hiện xong trước ngày 20/9/2019. 

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. Thành lập các Đoàn kiểm tra đầu năm học, tiến hành kiểm tra các nhà 
trường theo Kế hoạch. Tổ chức họp phụ huynh đầu năm học, triển khai thực hiện 
tốt Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc nhà thầu hoàn thiện công tác xây dựng, tu bổ 
sửa chữa nhà vệ sinh và công trình khác tại các nhà trường. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học di tích danh 
thắng Nhị - Tam Thanh, Thành Nhà Mạc. Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả 
thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Rà soát, đôn đốc thực hiện 
các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

 Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực 
quan, tuyên truyền thông tin lưu động trên địa bàn thành phố. Phối hợp với 
Thành Đoàn tổ chức tốt Chương trình Đêm hội Trăng rằm Xứ Lạng năm 2019. 

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, rà 
soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo đúng quy định. Tổ chức thăm và 
tặng quà nhân dịp Tết Trung thu năm 2019 tại các trường, cơ sở giáo dục trên 
địa bàn theo kế hoạch. 

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Tiếp tục tham mình trình tự thực hiện bảng giá đất và công tác kiểm kê, 
thành lập bản hồ hiện trạng sử dụng đất thành phố đảm bảo đúng trình tự, thời 
gian quy định. 

 - Kiểm tra, rà soát trình tự lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và trình tự 
thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu đất tại thôn Phai Duốc, xã 
Mai Pha, tiếp giáp dự án APEC (phía sau Nhà máy xi măng cũ); báo cáo UBND 
thành phố trước ngày 22/9/2019. 

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./. 
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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 

 
 

 

 
Trần Đức Thọ 
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