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THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 02/2020
Ngày 20/02/2020, Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã
chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc thường kỳ tháng 02/2020. Tham
dự cuộc họp có các Đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành
phố; Lãnh đạo UBND thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị,
Đảng, đoàn thể thành phố; Lãnh đạo UBND các phường, xã.
Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02/2020, nhiệm vụ công tác tháng 03/2020 do Lãnh đạo Văn
phòng HĐND-UBND thành phố trình bày và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp,
Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận một số nội dung như sau:
1. Chi cục Thuế thành phố
- Tiếp tục 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 các
phường, xã tập trung tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách.
- Tham mưu các giải pháp nhằm khai thác các nguồn thu trên địa bàn; đôn
đốc thu nợ tiền sử dụng đất, thuế XDCB tư nhân không qua cấp phép, thu thuế vận
tải, phí VSMT, tập trung đôn đốc tiếp tục thu thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp.
2. Đội Quản lý thị trường số 1: Tăng cường tổ chức kiểm tra liên ngành
về vệ sinh ATTP kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm,
kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường và các đơn vị liên
quan tham mưu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với các khu đất công đủ điều kiện
trình đấu giá, tổ chức đấu giá theo quy định.
- Khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh (DDCI) thành phố năm 2020.
4. Phòng Kinh tế thành phố:
- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc HTX triển khai Dự án sản
xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã tiếp tục duy trì và
nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu; Tiếp tục
tham mưu xây dựng xã Mai Pha hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, xã
Hoàng Đồng hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.
5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố: Chủ động phối hợp với
phòng Kinh tế và UBND các phường, xã tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
6. Phòng Quản lý đô thị thành phố
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, vai trò quản lý nhà nước tăng cường phối
hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện công tác đảm bảo
trật tự ATGT, TTĐT, TTXD trên địa bàn thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu chỉ đạo công tác
đảm bảo TTĐT - TTXD, công tác trang trí thảm hoa, cây xanh đường phố, vệ
sinh môi trường, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn.
7. 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; theo dõi, đôn đốc UBND các phường, xã xử lý đối với các
hộ có hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng; phối hợp kiểm tra các
công trình xây dựng yêu cầu phải có giấy phép, xử lý các công trình vi phạm
theo đúng quy định.
8. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố:
- Khẩn trương rà soát, tham mưu đấu giá các khu đất đủ điều kiện; thực
hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các khu đất đã được điều chỉnh quy
hoạch theo quy định, cho nhân dân kê khai và đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD
đất để tăng nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất;
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết đối với khu đất ao
Hải quan, phường Vĩnh Trại; chủ trì, phối hợp với Ban QLDA thành phố và các
đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất phương án xử lý khu đất ao cạn (bãi than)
phường Vĩnh Trại.
- Rà soát chỉ tiêu phân khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu
cầu đăng ký chuyển mục đích của nhân dân để nghiên cứu tham mưu cho
UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét cho phép người dân được chuyển
mục đích sử dụng đất đảm bảo theo quy định và phù hợp với thực tế.
- Tập trung đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với hộ gia
đình, cá nhân đang sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên
địa bàn đảm bảo theo tiến độ; Khẩn trương thực hiện thực hiện công tác kiểm
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kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 xong trong tháng
02/2020 để báo cáo UBND tỉnh.
9. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:
- Tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố;
- Tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Khu đô thị Phú Lộc I, II,
Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; Nhà ở xã hội số 2, Kè suối
Lao Ly...; Xây dựng Kế hoạch cụ thể của từng dự án trên cơ sở kế hoạch số 35/KHUBND ngày 10/02/2020 của UBND thành phố để thực hiện công tác giải phóng
mặt bằng đảm bảo tiến độ; Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các phường
xã rà soát trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng các dự án; hoàn thiện,
củng cố hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng.
- Khẩn trương thực hiện công tác chi trả tiền bồi thường đối với trường
hợp ông Triệu Ngọc Tuấn đã chấp hành bàn giao mặt bằng Công trình xây dựng
hạng mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài- thuộc dự án Cầu Thác Mạ thành
phố Lạng Sơn;
- Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường
Vĩnh Trại và các cơ quan liên quan rà soát khu đất có ngôi nhà nằm ở vị trí
đường Lê Lợi tiếp giáp với đường 37m thuộc dự án Khu đô thị Phú Lộc IV chưa
giải phóng mặt bằng và báo cáo đề xuất UBND thành phố để báo cáo UBND
tỉnh xem xét.
10. Ban Quản lý dự án thành phố:
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án của thành phố để
tăng cường nguồn lực đầu tư cho thành phố
- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực
hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng (dự án Kè Suối
Lao Ly, Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh,Hạ
tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng; Hạ tầng kỹ thuật
khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh; Tiểu khu tái định cư khối 9, phường
Vĩnh Trại...)
- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD lập dự án cải tạo Vỉa hè đường Trần
Hưng Đạo, phường Chi Lăng.
11. Phòng Nội vụ thành phố
- Tiếp tục tham mưu kiêṇ toàn đô ̣i ngũ lañ h đa ̣o, công chức, viên chức các
cơ quan, đơn vi ̣theo yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện các chế độ chính sách đối với
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đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vi ̣ theo quy định. Tham
mưu các nội dung về tuyển dụng Công chức, Viên chức năm 2020 đảm bảo
đúng quy định.
- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các phường, xã thực hiện kế hoạch bầu cử
trưởng thôn, khối phố. 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. Ban hành Kế hoạch Tổ chức triể n khai thực hiêṇ Hội nghị biểu dương
điển hình tiên tiến.
12. Công an thành phố: Tiếp tục làm tốt công tác quản lý người nước
ngoài, tập trung nắm tình hình công dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép sang
Trung Quốc lao động. Nắm tình hình khu vực cách ly số người từ Trung Quốc
trở về địa phương tại Trung đoàn 123. 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.
13. Ban CHQS thành phố: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ đảm
bảo an toàn các hoạc động trên địa bàn thành phố. Làm tốt công tác phối hợp
phòng chống dịch.
14. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:
- Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố tăng cường 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.
- Quản lý tốt việc triển khai gửi, nhân văn bản điện tử không kèm bản
giấy tại Công văn số 306/UBND-VP ngày 18/02/2020 của UBND thành phố
Lạng Sơn.
15. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021.
Thực hiện điều chỉnh kế hoạch dạy - học, đảm bảo nội dung chương trình, kế
hoạch năm học theo chỉ đạo của ngành.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về tình hình phòng,
chống dịch bệnh; Chỉ đạo các trường thường xuyên vệ sinh trường lớp, tiêu độc
khử trùng... đảm bảo an toàn trường học; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. Khuyến khích xã hội
hóa vật tư y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cho học sinh trong
trường học như: nhiệt kế, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn...
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- Thực hiện rà soát hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các nhà
trường; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất đối với các đơn vị chưa được cấp.
16. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố
- Tiếp tục tham mưu hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.
- Phối hợp các đơn vị liên quan trong việc rà soát hồ sơ, giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của các di tích; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích chưa có.
- Thường xuyên kiểm tra, xử lý tháo dỡ các bảng, biển quảng cáo không
đúng quy định.
- Triển khai tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc
20/3/2020 trên địa bàn. Hướng dẫn duy trì hoạt động Mô hình phòng, chống bạo
lực gia đình trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Duy trì thực hiện "Đề án Tuyên
truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 2020 tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.
17. Phòng Lao đô ̣ng - Thương binh và Xã hô ̣i thành phố
- Rà soát, giải quyế t kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách trên địa
bàn. Tiếp tục phối hợp UBND các phường, xã rà soát, tổng hợp những trường
hợp có vướng mắc về chế độ chính sách, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện
tháo gỡ.
- Duy trì nắm thông tin tình hình công dân, lao động từ Trung Quốc trở về
và tình hình lao động người nước ngoài đang làm việc, lao động trên địa bàn.
- Đôn đốc UBND các phường, xã tổ chức Hô ̣i nghi ̣ tiế p xúc hô ̣ nghèo, hô ̣
cận nghèo, nắ m tâm tư nguyê ̣n vo ̣ng, nhu cầ u hỗ trơ ̣ của các đố i tươ ̣ng để có giải
pháp hỗ trơ ̣ phù hợp.
18. Trung tâm Y tế thành phố:
Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Giám sát
tình hình dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch theo quy định. Tăng cường công tác
tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. Phối
hợp thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân
cấp quản lý trên địa bàn.
19. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch
bệnh tại các trục đường chính, khu vực chợ và các khu dân cư.
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- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, khi băng rôn, áp phích tuyên truyền
hết thời hiệu tuyên truyền hoặc bị hư hỏng... phải tháo dỡ hoặc thay thế, tránh
gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; thường xuyên cập nhật kịp thời
nội dung tuyên truyền tại các cổng chào trên địa bàn thành phố.
20. UBND các phường, xã
- Tập trung xử lý các khu đất công trên địa bàn, chủ động phối hợp với
các cơ quan chuyên môn của thành phố xử lý và xin ý kiến Lãnh đạo UBND
thành phố về các vướng mắc trong công tác giao đất thu tiền sử dụng đất để tăng
nguồn thu ngân sách cho thành phố.
- Giao UBND phường Vĩnh Trại và UBND xã Mai Pha tham mưu báo
cáo đề xuất về chủ trương xây dựng nhà văn hóa Khối 1, phường Vĩnh Trại và
nhà văn hóa Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha để UBND thành phố xem xét.
- UBND phường Chi Lăng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo vỉa
hè đường Cửa Nam; Khẩn trương rà soát trình tự, thủ tục hoàn thiện hồ sơ thực
hiện dự án cải tạo đền Cửa Nam, phường Chi Lăng.
- Đề nghị Đảng ủy xã Mai Pha xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây
dựng xã nông thôn mới nâng cao, căn cứ Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã,
chỉ đạo UBND xã Mai Pha xây dựng kế hoạch triển khai Nghị Quyết chuyên đề,
hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong tháng 8/2020.
- Đề nghị Đảng ủy xã Hoàng Đồng xây dựng Nghị quyết chuyên đề về
xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, căn cứ Nghị quyết chuyên đề của Đảng
ủy xã, chỉ đạo UBND xã Hoàng Đồng xây dựng kế hoạch triển khai Nghị Quyết
chuyên đề, hoàn thành trong năm 2020./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP;
- UBND các phường, xã;
- CPVP, CVVP;
- Trang TTĐT TP;
- Lưu: VT, QTM.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
bởi: Ủy ban Nhân
dân thành phố Lạng
PHÓ CHÁNHKý
VĂN
PHÒNG
Sơn
Thời gian ký: 24-02-2020 15:09:19
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