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TP. Lạng Sơn, ngày  24  tháng 12 năm 2019 

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

(Ngày 20 tháng 12 năm 2019) 

 

Ngày 20/12/2019, 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 Quản lý đô thị 

- Kiểm tra lại hệ thống cây xanh khu Cửa nam phường Chi Lăng và dọc 

đường quốc lộ 1A; 

- Khẩn trương tham mưu xây dựng báo cáo về việc xác định, vị trí địa 

điểm, diện tích khoanh vùng để cắm mốc giới khu vực bảo vệ I, khảo sát, khôi 

phục lại 58/68 mốc giới bảo vệ khu vực II đã thất lạc tại Khu di tích, danh thắng 

Nhị - Tam Thanh, phường Tam Thanh, hoàn thành Báo cáo xong trước ngày 

28 tháng 12 năm 2019. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng phương án trang 

trí hoa tươi, trang trí đường phố dịp Tết Nguyên đán Xuân Canh Tý năm 2020. 

2. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: 

Kiểm tra chặt chẽ, theo dõi trình tự thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 

công trình vi phạm tại dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse 

Dianmond Park 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Khẩn trương tham thực hiện cưỡng chế các hộ dân không chấp hành bàn 

giao mặt bằng dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, thực hiện xong trong tháng 

12/2019 theo tiến độ yêu cầu của UBND tỉnh 

4. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

 - Tiếp tục tập trung công tác kiểm đếm, thu hồi, bồi thường dự án Khu tái 

định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; Khu đô thị Phú Lộc I,II,III. 

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết công tác giải 

phóng mặt bằng năm 2019, tổng hợp các hộ dân tiêu biểu, chấp hành các quy 

định của nhà nước trong công tác GPMB để xét tặng giấy khen. 
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5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

- Tham mưu xây dựng báo cáo gửi UBND tỉnh về công tác lập, triển khai 

Dự án cải tạo, chỉnh trang khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh giai đoạn I, 

thực hiện hoàn  thành  Báo  cáo xong trước ngày 27/12/2019. 

- Tham mưu lập dự án hệ thống cống thoát nước chung cho Khu đô thị 
thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park, Nhà ở xã hội số 2 với quy mô 
xây dựng tuyến cống tròn D1500mm bên trái tuyến QL.1 từ lý trình Km17+818 
đến Km19+874.75, sử dụng ngân sách thành phố đối với tỷ lệ phần ngân sách 
nhà nước đầu tư trong dự án. Tổ chức thực hiện xong trong quý II/2020. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2019 - 2020 đảm bảo đúng chương 
trình, quy chế chuyên môn. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù 
Đổng thành phố Lạng Sơn lần thứ X năm 2020. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng 

Xuân và đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ 

Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020; triển khai, tổ chức, tham gia các 

hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức Lễ hội truyền thống 

Xuân Canh Tý 2019… đảm bảo văn minh, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Phối 

hợp có hiệu quả với đoàn phóng viên VTV1 ghi hình quảng bá du lịch trên địa 

bàn thành phố. 

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

Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà cho đối tượng 

chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi năm 2020; thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; 

yêu cầu rà soát kỹ các đối tượng, đảm bảo tất cả các hộ gia đình trên địa bàn đều 

có Tết, được đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh. 

9. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Tham mưu xây dựng phương án thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền, 

cổ động trực quan trên đường phố nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chủ động thay thế các pano bị rách, bạc màu 

đảm bảo mỹ quan đô thị; thay thế các cổng chào, khẩu hiệu, biển điện tử… nội 

dung mừng Đảng  - mừng Xuân 2020. 

10. Phòng Nội vụ thành phố 

- Chủ trì phối hợp với xã Hoàng Đồng và các cơ quan đơn vị liên quan 
kiểm tra, rà soát thống nhất quản lý, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của công 
dân theo nội dung phản ánh của ông Lương Văn Khoan, địa chỉ lô 13, khu đô 
thị Nam Hoàng Đồng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (theo thông báo 
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tiếp công dân số 1224 /TB-UBND ngày  19  tháng 12 năm 2019). Báo cáo kết 
quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 25/01/2020.  

- 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. 

- Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức Họp Hội đồng sáng kiến kinh 
nghiệm; Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đánh giá chính quyền cơ sở; 
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố xét khen thưởng năm 2019 và Họp 
Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn. 

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 

 
 
 
 

Trần Đức Thọ 
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