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THÔNG BÁO
Kết luận giao ban Chủ tich,
̣ các Phó Chủ tich
̣ UBND thành phố La ̣ng Sơn
(ngày 28 tháng 02 năm 2020)
Ngày 28/02/2020, 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 hiê ̣n mô ̣t số nhiê ̣m vu ̣
như sau:
1. Chi cục thuế thành phố:
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 thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất
thu ngân sách.
2. Phòng Kinh tế:
- Khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên
địa bàn thành phố Lạng Sơn.
- Tham mưu, đôn đốc UBND các xã lập các dự án, mô hình hỗ trợ phát
triển sản xuất năm 2020.
3. Phòng Quản lý đô thị: Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu,
nghiên cứu xây dựng phương án trồng hoa cây xanh, xây dựng công viên đơn
giản tại dự án khu TĐC khối 2 phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố:
Chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Quản lý đô thị,
UBND phường Tam Thanh và đơn vị liên quan rà soát các quy hoạch khu đất
xây dựng trụ sở Công an phường Tam Thanh, nghiên cứu và đề xuất phương án
điều chỉnh (nếu cần thiết), báo cáo UBND thành phố xem xét, thực hiện xong
trước ngày 10/3/2020.
5. Trung tâm phát triển quỹ đất:
Triển khai đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án
trọng điểm của tỉnh và thành phố (dự án Tái định cư và dân cư Nam Nguyễn
Đình Chiểu; Khu đô thị Phú Lộc I, II, III; Khu đô thị Nam Hoàng Đồng; dự án
Kè Suối Lao Ly; dự án Cầu Kỳ Cùng). Tiếp tục giải phóng mặt bằng các hộ dân

tại Khu tam giác phía bắc cầu Kỳ Cùng và dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo
dài để bàn giao cho chủ đầu tư.
6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
Giao Ban QLDA ĐTXD lựa chọn 04 công trình hoàn thành để chào mừng
Đại hội Đảng bộ thành phố và ngày kỷ niệm thành lập thành phố Lạng Sơn.
Tập trung triển khai thực hiện các dự án cải tạo vỉa hè do Ban QLDA
ĐTXD làm chủ đầu tư; Tiếp tục nghiên cứu lập phương án cải tạo đường dạo
xung quanh hồ Phai Loạn.
7. 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 các hoạt động của các nhà trường theo chỉ đạo, hướng dẫn của
ngành.
Tiếp tục chỉ đạo các trường thường xuyên thực hiện vệ sinh trường lớp,
tiêu độc khử trùng... đảm bảo an toàn trường học; Rà soát, thống kê số học sinh
là con em của các công dân đi lao động, học tập tại Hàn Quốc trở về hiện đang
theo học tại trường, cập nhật thường xuyên các thông tin về tình trạng sức khỏe
của học sinh.
8. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố
- Tiếp tục tham mưu hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19. Phối hợp UBND các phường, xã thống kê, kiểm tra rà soát
quyền sử dụng đất của các miếu thổ công trên địa bàn, Triển khai tổ chức các
hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2020 trên địa bàn.
- Khẩn trương tham mưu lập kế hoạch xây dựng 01 tuyến phố đi bộ, 01
tuyến phố ẩm thực trên địa bàn thành phố.
9. Phòng Lao đô ̣ng - Thương binh và Xã hô ̣i thành phố
Tiếp tục phối hợp với các phường, xã rà soát đối tượng đi lao động Hàn
Quốc, 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.
10. Phòng TCKH Tham mưu xem xét bổ sung kinh phí để Văn phòng
HĐND-UBND triển khai thực hiện thay thế hệ thống mạng intener, wiffi trụ sở
UBND thành phố.
11. Trung tâm Y tế thành phố: 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.
12. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố
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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. 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.
13. Đề nghị Thành đoàn tiếp tục phối hợp với các nhà trường và UBND
các phường, xã rà soát các vị trí, bức tường có thể vẽ được tranh phù hợp với
các chủ đề về XDNTM, tuyên truyền chính sách, pháp luật nhà nước, đặc biệt tại
các khu dân cư kiểu mẫu.
14. UBND các phường, xã:
Yêu cầu UBND các xã khẩn trương rà soát, lập các dự án, mô hình hỗ trợ
phát triển sản xuất năm 2020, gửi về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế để
tổng hợp).
15. Giao UBND phường Đông Kinh chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan, khẩn trương tiến hành lập phương án, kế hoạch cưỡng chế đối với
công trình xây dựng vi phạm của ông Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Văn
Cường, tại Dự án Bến đỗ xe công cộng và Khuôn viên bờ Bắc sông Kỳ Cùng,
thuộc phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, báo cáo UBND thành phố tiến
độ thực hiện vào 15h00 thứ năm hàng tuần.
Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại
cuộc họp giao ban tuầ n, UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên
quan biết, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- UBND tin̉ h;
- 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.
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