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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tic̣h, các Phó Chủ tic̣h UBND thành phố Laṇg Sơn 

(ngày 07 tháng 02 năm 2020) 

 

Ngày 07/02/2020, taị cuôc̣ hop̣ giao ban thường kỳ của Chủ tic̣h và các 

Phó Chủ tic̣h UBND thành phố Laṇg Sơn, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND 

thành phố đa ̃chỉ đaọ các cơ quan, đơn vị tâp̣ trung thưc̣ hiêṇ môṭ số nhiêṃ vu ̣

như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã:  

- Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đảm 

bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu năm 2020. 

- Trong thời gian phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của 

virus corona (nCoV) không tổ chức, thành lập đoàn tham gia các lễ hội và đi học 

tập kinh nghiệm. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân 

dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra  

2. Chi cục thuế thành phố: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị 

liên quan tập trung tăng cường chỉ đạo công tác thungân  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 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp 

tục tham mưu triển khai công tác đấu giá tài sản các khu đất công. 

4. Phòng Quản lý đô thị: 

- Chủ trì, phối hợp với sở Xây dựng, sở Giao thông Vận tải và các cơ 

quan liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án quy hoạch bãi đỗ xe 

tĩnh trên địa bàn thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phương án lắp đặt 

hệ thống cảnh báo giao thông tại các ngã tư bằng tín hiệu, âm thanh cảnh báo. 
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- Thường xuyên theo dõi, giám sát công tác tiếp nhận, chăm sóc, trồng 

cây Đào tại dọc tuyến đường Quốc lộ 1A địa phận thành phố, di tích Thành Nhà 

Mạc và các nhà vườn,…  

5. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố: Tăng cường tổ chức ra quân 

lập lại trật tự đô thị, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm TTĐT - TTXD trên 

địa bàn, đặc biệt các tuyến đường chính, ngã ba, ngã tư, đường Lê Lai, Minh 

Khai, Bắc Sơn, Hùng Vương,... 

- Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi 

trường, UBND phường Hoàng Văn Thụ kiểm tra xử lý dứt điểm, yêu cầu tháo 

dỡ công trình vi phạm của bà Mai Thị Hương (Công ty TNHH MTV XNK 

Hưng Phúc) tại địa chỉ 70B, đường Trần Phú, khối 6, phường Hoàng Văn Thụ, 

thực hiện xong trước ngày 13/02/2020 và báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND 

thành phố. 

6. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố: 

- Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh 

và của thành phố, tiếp tục thực hiện các dự án: hạng mục Khu tam giác Cầu Kỳ 

Cùng, dự án Nhà ở xã hội số 2, dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn 

Đình Chiểu; dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và điều chỉnh mở rộng Khu 

đô thị Nam Hoàng Đồng I. 

-  Khẩn trương tham mưu thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo nội dung 

Công văn số 168/VP-BTCD ngày 14/01/20120 của Văn phòng UBND tỉnh liên 

quan đến dự án Cầu Kỳ Cùng, thực hiện xong trước ngày 10/02/2020 

7. Ban QLDA ĐTXD thành phố: 

Tiếp tục tham mưu, triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, 

đảm bảo thực hiện theo tiến độ. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học trên địa bàn xây 

dựng kế hoạch dạy - học, đảm bảo nội dung chương trình, kế hoạch năm học 

theo chỉ đạo của ngành. Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành 

phố, các ban, ngành về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Tăng cường công tác tuyên truyền các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

phụ huynh nhà trường, vệ sinh cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, khử khuẩn tại 

trường theo hướng dẫn của ngành y tế; rà soát, thống kê số học sinh là con em 

của các công dân đi lao động, học tập tại Trung Quốc trở về hiện đang theo học 

tại trường, cập nhật thường xuyên các thông tin về tình trạng sức khỏe của học 
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sinh, khi có học sinh ốm sốt cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng 

dẫn khám và điều trị kịp thời, không để dịch lây lan trong trường học. 

9. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Kiểm tra, đôn đốc công tác Lễ hội tại các di tích, Ban quản lý di tích các 

phường, xa;̃ Bô ̣phâṇ thườngtrưc̣ di tích không thưc̣ hiện các lê ̃nghi tôn giáo, tín 

ngưỡng thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. 

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân 

dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra. 

- Thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống loa truyền thanh cơ sở, hướng dẫn 

các phường, xã thực hiện công tác truyền thông đảm bảo đường truyền ổn định. 

Khắc phục kịp thời các cụm loa hỏng, dè… ngay khi nhận được thông tin.  

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

- Phối hợp với các phường, xã rà soát đối tượng đi lao động Trung Quốc 

trở về, cập nhật thường xuyên các thông tin về tình trạng sức khỏe khi có ngời 

lao động  ốm sốt cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn khám 

và điều trị kịp thời.  

 - Xây dựng phương án triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

tỉnh, thành phố cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức ngoài công lập trên hệ 

thống gmail, Zalo... và các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế sử 

dụng bản giấy trong quá trình triển khai văn bản. 

11. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra bằng nhiều hình thức. 

Tổ chức chuẩn bị Hội trường, ma két các điều kiện phục vụ công tác 

tuyển quân nă 2020. 

12. Phòng Nội vụ thành phố: Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-

UBND thành phố thành lập các đoàn kiểm tra luật, kỷ cương hành chính, trách 

nhiệm công vụ và văn hóa công sở đối với các cơ quan, đơn vị ngay trong tuần 

sau và các tháng tiếp theo. 

13. Ban CHQS thành phố: Chuẩn bị tốt các điều kiện cho buổi Lễ giao 

nhận quân của thành phố theo Công văn số 235/UBND-QS ngày 06  tháng 02 

năm 2020 của UBND thành phố V/v điều chỉnh Kế hoạch tổ chức tốt Lễ giao, 

nhận quân năm 2020 tổ chức. 
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14. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 

- Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố thành lập các đoàn kiểm tra luật, 

kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ và văn hóa công sở đối với các cơ 

quan, đơn vị.   

- Tăng cường công tác đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Tỉnh và Thành phố 

giao các phòng ban đơn vị, UBND các phường xã không để tồn đọng. 

- Tham mưu triển khai các nội dung phòng chống, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên dịa bàn; triển khai công 

tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng kém chất lượng trong dịp sau Tết 

Nguyên Đán năm 2020. 

15. Công an thành phố:  

- Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự cho buổi Lễ giao nhận quân 

của thành phố và các hoạt động trước và trong ngày giao quân của thành phố. 

- Tiếp tục tuyên truyền, tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm nhất là tội 

phạm trộm cắp tài sản; tăng cường đấu tranh xử lý các hành vi liên quan đến “tín 

dụng đen”; đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; xử lý nghiêm các vi phạm 

trong lĩnh vực quản lý kinh tế và môi trường. Làm tốt công tác quản lý Nhà 

nước về ANTT; tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm TTATGT, các hành vi sai phạm về pháo sau Tết Nguyên đán Canh 

Tý 2020. 

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. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 
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