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THÔNG BÁO
Kết luận giao ban Chủ tich,
̣ các Phó Chủ tich
̣ UBND thành phố La ̣ng Sơn
(Ngày 13 tháng 3 năm 2020)
Ngày 13/3/2020, ta ̣i cuô ̣c ho ̣p giao ban thường kỳ của Chủ tich
̣ và các Phó
Chủ tich
̣ UBND thành phố La ̣ng Sơn, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành
phố đã chỉ đa ̣o các cơ quan, đơn vị tâ ̣p trung thực hiêṇ mô ̣t số nhiê ̣m vu ̣ như sau
1. Chi cục thuế thành phố:
Tiếp tục tham mưu triển khai đôn đốc thu hồi nợ thuế, tăng cường công
tác tham mưu đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, thu dóc bộ thuế môn bài; tập
trung thu thuế XDCB tư nhân không qua cấp phép, thu thuế vận tải, giá dịch vụ
VSMT, đôn đốc tiếp tục thu thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp...Tăng cường
quản lý thu thuế vận tải.
2. Phòng Kinh tế:
Thực hiện kiểm tra kế hoạch sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản
phẩm trên địa bàn thành phố tại thôn Bình Cằm xã Mai Pha của HTX Nông
nghiệp công nghệ cao và phát triển Lạng Sơn; tham mưu rà soát hồ sơ, thủ tục
trình quyết toán, bàn giao dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm
trên địa bàn thành phố tại thôn Bình Cằm, xã Mai Pha thành phố Lạng Sơn cho
HTX quản lý, vận hành.
Chuẩn bị các nội dung làm việc với Công ty Điện lực Lạng Sơn trước
ngày 18/3/2020.
3. Phòng Quản lý đô thị:
Tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các xã thực hiện rà soát các tuyến
đường giao thông nông thôn, triển khai mở rộng tuyến đường liên thôn trên địa
bàn các xã.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Khẩn trương thẩm định, trình ban hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc
các trường hợp không chấp hành tại dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành
phố.
- Yêu cầu tham mưu ban hành Kế hoạch cưỡng chế thi hành Quyết định
áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong

lĩnh vực đất đai của ông Nguyễn Quố c Hùng và ông Nguyễn Văn Cường,
xong trước ngày 18/3/2020.
5. Trung tâm phát triển quỹ đất:
Khẩn trương triển khai công tác kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt
bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố (dự án Tái định cư vàdân cư
Nam Nguyễn Đình Chiểu; Khu đô thị Phú Lộc I, II, III; Khu đô thị Nam Hoàng
Đồng; Nhà ở xã hội số 2, dự án Kè Suối Lao Ly...), Chủ động rà soát báo cáo
khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án để lãnh đạo UBND
thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời.
6. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
Thông báo đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn quản lý: Cập nhật đầy đủ
thông tin đối với các trường hợp khách du lịch là người nước ngoài đến từ các
nước, vùng lãnh thổ có dịch có dịch hiện đang nghỉ tại các cơ sở lưu trú, báo cáo
đầy đủ kịp thời cho các đơn vị chức năng liên quan theo quy định. Triển khai tổ
chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2020 trên địa bàn.
Tham mưu triển khai dịch vụ công trực tuyến.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Chỉ đạo các trường thực hiện các hoạt động dạy - học theo chỉ đạo, hướng
dẫn của ngành. Tiếp tục thực hiện vệ sinh trường lớp, tiêu độc khử trùng... đảm
bảo an toàn trường học.
8. Phòng Lao đô ̣ng - Thương binh và Xã hô ̣i thành phố:
Tổng hợp số liệu liên quan đến công dân, người lao động, về tình hình
công dân đang học tập, làm việc ở nước ngoài và các quốc gia đang công bố
dịch trở về nước hoặc dự kiến sẽ về nước, kịp thời báo cáo UBND thành phố.
9. Trung tâm Y tế thành phố:
Giám sát tình hình dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch theo quy định. Phối
hợp thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân
cấp quản lý trên địa bàn.
10. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:
Tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện
pháp phòng, chống dịch để người dân, du khách tới thành phố, cộng đồng hiểu
và chủ động thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm, tránh gây hoang mang, lo
lắng cho cộng đồng.
11. Phòng TC-KH thành phố:
Tham mưu triển khai thực hiện các chỉ số DDCI ngay sau khi có kế hoạch
và hướng dẫn của UBND tỉnh.
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12. Phòng Nội vụ: Tham mưu công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành
chính; triển khai các nhiệm vụ về CCHC, chỉ số PAPI trên địa bàn.
13. UBND các phường, xã:
- Giao UBND các xã triển khai rà soát các tuyến đường giao thông nông
thôn, tổng hợp gửi về UBND thành phố (qua phòng Quản lý đô thị) để xem xét
thực hiện mở rộng tuyến đường liên thôn trên địa bàn các xã.
- UBND phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị
kiểm tra ngăn chặn triệt để công trình xây dựng của gia đình bà Tống Thị Đào
tại dự án Khu đô thị Phú Lộc III.
- UBND phường Đông Kinh tiếp tục khẩn trương kiểm tra và lập biên bản
xử lý vi phạm hành chính đối với 12 hộ gia đình tại dự án Nhà ở xã hội số 2,
hoàn thiện hồ sơ chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước
ngày 18/3/2020.
- Yêu cầu UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi,
ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các công trình xây dựng vi phạm TTXD-TTĐT
trên địa bàn. Triển khai công tác phòng chống pháo trong diệp tết thanh minh.
Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố
tạicuộc họp giao ban tuầ n, UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị
liên quan biết, tổ chức thực hiện quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- TT Thành ủy (B/c);
- 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.
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