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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn 

(Ngày 15 tháng 5 năm 2020) 

 

Ngày 15/5/2020, 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 kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ 

như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục tập 

trung rà soát tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa 

bàn. Tăng cường kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa 

công sở tại các cơ quan đơn vị. 

2. Chi cục thuế thành phố 

Tăng cường công tác tham mưu đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, thuế 

XDCB tư nhân không qua cấp phép, thu thuế vận tải, giá dịch vụ VSMT. Tăng 

cường quản lý thu thuế vận tải. Triển khai tốt các đề án chống thất thu thuế trên 

địa bàn; tham mưu cho UBND các phường, xã tổ chức quản lý, khai thác nguồn 

thu, chống thất thu thuế, tích cực thu hồi nợ đọng. 

3. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố:  

Tiếp tục duy trì công tác đảm bảo Trật tự xây dựng -Trật tự đô thị trên địa 

bàn. Phối hợp với UBND các phường, xã thường xuyên theo dõi, phát hiện kịp 

thời, xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các công trình xây dựng vi phạm, các 

trường hợp bán hàng rong, quán bán hàng, xe đẩy lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 

trên địa bàn. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Khẩn trương kiểm tra và tham mưu đối với nội dung UBND xã Mai Pha 

báo cáo v/v kiểm tra công trình xây dựng tại thôn Khòn Pát và việc san ủi đất tại 

thôn trung cấp, xã Mai Pha và nội dung liên quan đến việc xử lý nhà trái phép 

trên đất nông nghiệp của ông Hà Quốc Việt, thôn Tân Lập, xã Mai Pha, thực 

hiện xong trước ngày 20/5/2020. 

- Đôn đốc và phối hợp cùng UBND xã Quảng Lạc xem xét xử lý trường 

hợp tự ý trồng cây trên khu đất đã có Quyết định của UBND tỉnh cho Công ty cổ 

phần Cánh đồng vàng Lạng Sơn thuê, tham mưu báo cáo kết quả gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 20/5. 
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5. Trung tâm phát triển quỹ đất:  

Tập trung triển khai công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng các 

dự án trọng điểm; Khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 

khu tam giác phía Bắc cầu Kỳ Cùng và dự án Nhà ở xã hội số 2. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: 

- Tiếp tục chỉ đạo các trường triển khai công tác dạy - học, thực hiện chương 

trình, nội dung dạy học theo hướng dẫn của ngành; Tổ chức thi học sinh giỏi cấp 

thành phố; dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định.  

- Chỉ đạo các trường tiếp tục kiểm tra, rà soát thống kê các trang thiết bị 

dạy học tối thiểu, báo cáo đúng thời gian quy định; Hoàn thiện xây dựng kế 

hoạch sữa học đường. 

7. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố: 

- Tiếp tục hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2020). 

- Triển khai thực hiện các nội dung tập huấn quản trị, cập nhật nội dung 

thông tin trên Trang thông tin điện tử cấp xã năm 2020; Công tác kiểm soát 

TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2020. 

8. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 

Tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội; công tác hỗ trợ đối tượng 

người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19. Phối hợp với UBND các phường, xã rà soát người lao động bị ảnh 

hưởng dịch covid-19 và tổ chức thẩm định hồ sơ hỗ trợ người  lao  động bị  ảnh  

hưởng dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; Tham mưu triển 

khai các nội dung tham gia hoạt động diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2020. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020). 

9. Trung tâm Y tế thành phố: 

Tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch theo quy 

định; rà soát các đối tượng từ vùng dịch trở về địa bàn. Tăng cường công tác 

tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. Thực 

hiện theo dõi, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà theo quy định.  

10. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: 

- Thực hiện trang trí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Theo dõi, kiểm tra, kịp thời thay 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.  
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- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ 

cảnh quan tại khu di tích Thành Nhà Mạc. Thực hiện tốt việc quản lý các khu di 

tích trên địa bàn thành phố được giao. 

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 theo đúng quy định của pháp luật./ 
   
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 
- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQVN TP; 

- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 
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