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

(Ngày 03 tháng 01 năm 2020) 
 

Ngày 03/01/2020, 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 xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2020 về khai thác các nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung tăng 

cường chỉ đạo công tác thu ngân sách. Chỉ đạo các Đội thuế thường xuyên rà 

soát, nắm chắc địa bàn, tham mưu cho UBND phường, xã tập trung tăng cường 

chỉ đạo công tác thu ngân sách; thu nợ tiền sử dụng đất, thuế XDCB tư nhân 

không qua cấp phép, thu thuế vận tải, giá dịch vụ VSMT, tập trung đôn đốc tiếp 

tục thu thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp,…Đôn đốc thu thuế Môn bài năm 

2020. 

2. Phòng Kinh tế thành phố: Chuẩn bị tốt các điều kiện phát động tết 

trồng cây đầu xuân 2020.  

3. Đội Quản lý thị trường số 1: 

Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và 

gian lận thương mại, hàng kém chất lượng gắn với công tác kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm, hàng kém chất lượng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên 

Đán 2020. 

4. Phòng Quản lý đô thị thành phố: 

- Triển khai trang trí hoa tươi tại các đảo giao thông, khuôn viên trụ sở 

các cơ quan của tỉnh, thành phố và một số khu vực khác; tăng cường thực hiện 

công tác duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị; kiểm tra và vận hành hệ thống điện 

chiếu sáng công cộng trên địa bàn: thay thế sửa chữa kịp thời các hệ thống đèn 

chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, đèn trang trí đảm bảo chiếu sáng 

thường xuyên phục vụ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020. 
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- Thay thế các bục đảo giao thông hư hỏng, sơn sửa lại các bục đảo cũ và 

vạch kẻ đường các tuyến đường chính như: Trần Đăng Ninh, Hùng Vương, Lê 

Lợi,... để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

5. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố: 

- Tiếp tục chủ động phối hợp với UBND các phường thường xuyên duy 

trì công tác trật tự đô thị trên các tuyến phố văn minh.  

- Chủ động, tích cực tổ chức ra quân độc lập công tác quản lý trật tự đô 

thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; đôn đốc các phường, xã ra quân xử lý mái che 

mái vẩy, đổ rác thải vật liệu xây dựng sai quy định.  

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong dịp trước, trong và 

sau tết Nguyên đán Canh tý 2020 

Chủ trì phối hợp với Thanh tra thành phố, UBND các phường xã tổng hợp  

cung cấp số liệu về  hoạt động khai thác khoáng sản năm 2019, thực hiện xong 

trước ngày 08/01/2020. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Chỉ đạo các trường tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ 
II năm học 2019 - 2020. Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành 
phố Lạng Sơn lần thứ X năm 2020.  

8. 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; Chuẩn bị tốt các điều 

kiện tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020, 

Hội chợ hoa đào gắn với tuyến điểm tham quan du lịch vườn đào trên địa bàn 

thành phố, tổ chức kiểm tra các vườn Đào tham gia Cuộc thi Vườn cây hoa Đào 

đẹp Xứ Lạng - xuân Canh Tý 2020. 

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

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức dâng hương Khuôn viên lưu niệm Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang Liệt sĩ. 

Chuẩn bị quà tết và chuyển các suất quà cho các gia đình chính sách, đối tượng 

BTXH và các đối tượng khác theo quy định.  

10. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Tiếp tục 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... 
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11. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổ chức tổng kết, triển 

khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 hoàn thành trước tết nguyên đán; tổ 

chức phân công trực đảm bảo duy trì, kịp thời xử lý các nhiệm vụ của đơn vị 

trong dịp nghỉ tết Nguyên đán (lưu ý các đơn vị không mời lãnh đạo thành phố 

tham gia liên hoan tổng kết vào thời điểm cưới năm). 

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 09 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 
TL. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

Trần Đức Thọ 
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