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THÔNG BÁO
Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn
(Ngày 01 tháng 11 năm 2019)
Ngày 01/11/2019, 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:
- Tham mưu chỉ đạo quyết liệt đối với những khoản thu, sắc thuế, địa bàn
thu thực hiện dự toán đạt thấp cả về tiến độ và so với cùng kỳ, nhằm phấn đấu
hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu đã được giao.
- Tăng cường phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan trong việc đôn
đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, khai thác tăng thu ngân sách; Thực
hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Triển khai thực hiện các
Đề án chống thất thu thuế đã được phê duyệt.
2. Phòng Tài chính và Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên
quan khẩn trương tham mưu việc đối trừ tiền sử dụng đất của các hộ gia đình bị
thu hồi đất tại dự án cầu Kỳ Cùng.
3. Phòng Kinh tế: Khẩn trương tham mưu triển khai Công văn số
220/VPĐP-KTHT ngày 21/10/2019 của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM
tỉnh Lạng Sơn, đôn đốc UBND các xã rà soát, lựa chọn đăng ký các mô hình
phát triển sản xuất năm 2020.
4. Trung tâm phát triển quỹ đất:
- Tập trung triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
của tỉnh và thành phố; khẩn trương thực hiện công tác kiểm đếm, thu hồi đất và
giải phóng mặt bằng các dự án: Khu tái định cư và dân cư nam Nguyễn Đình
Chiểu, dự án Nhà ở xã hội số 2 – nhà số 2, dự án hạng mục đường Nguyễn Đình
Chiểu kéo dài thuộc dự án Cầu Thác Mạ (cầu 17/10).
- Khẩn trương rà soát dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, III đối với các
trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng và các trường hợp đã
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã có thông báo đến
nhận tiền nhưng không đến nhận, chưa bàn giao mặt bằng tại; tăng cường phối
hợp công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ tự giác tháo dỡ công

trình, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng; đối với các trường hợp trây ỳ, cố tình
không thực hiện thì thực hiện rà soát hồ sơ cưỡng chế theo quy định, thực hiện
xong trước ngày 09/11/2019; Đối với các trường hợp chưa kiểm đếm, khẩn
trương thực hiện kiểm đếm, lập, trình phê duyệt phương án, thực hiện xong
trước ngày 20/11/2019
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc sử dụng khu đất
đằng sau khu vực Nhà máy xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha hiện nay
đang thực hiện Dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn, báo cáo UBND thành phố
trước ngày 09/11/2019.
- Khẩn trương tham mưu thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất các hộ
chưa bàn giao mặt bằng tại Dự án xây dựng trụ sở Công an tỉnh.
- Tiếp tục tập trung mời các hộ dân lên nhận đất tái định cư tại Khu tái
định cư tập trung phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.
6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
Khẩn trương lập dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng - Đoạn từ cầu Đông
Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh theo phương án tại Thông báo số
634/TB-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện
dự án Khuôn viên cây xanh phía nam cầu Kỳ Cùng.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức các hoạt động,
trang trí, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị
của tỉnh, thành phố.
8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố
Tiếp tục thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền về các hoạt động chào
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh, thành phố; kiểm
tra, rà soát toàn bộ cờ, phướn, pano… đã bạc màu, hư hỏng có phương án thay
thế, bổ sung.
10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng
bảo trợ xã hội; thường xuyên kiêm tra, xử lý các trường hợp lang thang, ăn xin
trên địa bàn. Tiếp tục triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn
theo kế hoạch.
11. UBND các xã Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc: Yêu cầu UBND
các xã chỉ đạo BCĐ XDNTM của xã khẩn trương rà soát, lựa chọn đăng ký các
mô hình phát triển sản xuất năm 2020 để triển khai thực hiện trong năm 2020.

2

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;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc TP;
- C, PVP + CV;
- Lưu: VT.

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

Lăng Thị Trịnh
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