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THÔNG BÁO
Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn
(Ngày 17 tháng 01 năm 2020)
Ngày 17/01/2020, 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 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ
như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã: Tổ chức thực hiện tốt
các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020; chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm, nhất là trong bảo
đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, phòng chống
pháo, cháy nổ, trực tết tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực
hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị; đảm
bảo môi trường sạch đẹp, khang trang trong dịp Tết.
2. Phòng Kinh tế thành phố
- Tham mưu xây dựng chương trình, giấy mời và chuẩn bị tốt các điều
kiện tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu
xuân Canh Tý năm 2020.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp
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 năm 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 và Lễ hội Xuân năm 2020.

- Thay thế các bục đảo giao thông hư hỏng, sơn sửa lại các bục đảo cũ và
vạch kẻ đường các tuyến đường chính đảm bảo mỹ quan đô thị.
5. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố: Tăng cường tổ chức ra quân
kiểm tra, xử lý công tác trật tự đô thị trên địa bàn và đặc biệt trong các ngày diễn
ra lễ hội trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra các công trình
xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định .
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: Kiểm tra, đôn đốc Công
ty TNHH Huy Hoàng đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong dịp trước,
trong và sau tết Nguyên đán Canh tý 2020
7. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng
Xuân và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tham gia các hoạt động Tuần Văn
hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV của tỉnh và tổ chức Lễ hội truyền thống
Xuân Canh Tý 2020.
- Đôn đốc các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giới
thiệu về hình ảnh hoa Đào Xứ Lạng.
8. Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố
Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa
xuân Canh Tý. Phối hợp với các cơ quan phục vụ lễ dâng hương Khuôn viên lưu
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động TDTT, các trò chơi dân gian
chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân 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; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền,
quản lý hệ thống loa tại con đường hoa Xuân Xứ Lạng.
Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các phường, xã thực hiện trang trí khánh tiết,
tăng âm loa đài tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại các Lễ hội
truyền thống.
9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện tốt chính sách đối với Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội
và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội khác, chi trả trợ cấp cho các đối tượng
đảm bảo đúng quy định.
10. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống pháo nổ, an toàn giao thông
trong dịp tết. Thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng
thành phố Lạng Sơn lần thứ X năm 2020.
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11. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra
và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán và
các Lễ hội đầu xuân năm 2020.
12. Công an thành phố: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật
tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, lễ hội
năm 2020.
13. Phòng Nội vụ chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND
thành phố kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính thực thi công vụ của các cơ
quan đơn vị, phường, xã thuộc thành phố.
Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại
cuộc họp giao ban tuần, UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên
quan biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND TP;
- Văn phòng Thành uỷ;
- Các phòng ban, ngành trực thuộc;
- Chủ tịch UBND các phường, xã;
- C, PVP + CV;
- Lưu: VT (phát hành trên cả Eo &Io).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Thái Lâm
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