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THÔNG BÁO 

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

(Ngày 05 tháng 6 năm 2020) 

 

Ngày 05/6/2020, 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 thành phố và UBND các phường, 

xã lưu ý thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản (theo luồng khép kín để kết 

thúc, hoàn thành nhiệm vụ được giao) trên hệ thống VNPT-iOffice theo công 

văn hướng dẫn số 686/UBND-VP ngày 27/3/2020 của UBND thành phố. Tránh 

để tình trạng chưa báo cáo kết quả trên hệ thống VNPT-iOffice (mặc dù trên 

thực tế đã hoàn thà, theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh số 53/BC-VP ngày 

03/6/2020). 

2. Chi cục thuế thành phố: 

Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các phường, xã tiếp tục tổ 

chức tuyên truyền, triển khai việc thu nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 

79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Tiếp tục tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các 

phường, xã chấn chỉnh, nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công 

cấp thành phố (PAPI) năm 2020 theo công văn chỉ đạo số 1279/UBND-TCKH 

ngày 01/6/2020 của UBND thành phố. 

4. Phòng Quản lý đô thị: 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, triển 

khai phương án trang trí hoa tươi, cây cảnh phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố 

Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

5. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố: Phối hợp với Công an thành 

phố, UBND các phường tham mưu xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác trật tự 

đô thị khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ và khu vực có các hoạt động kinh tế đêm. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương đôn đốc và phối hợp 

cùng UBND xã Quảng Lạc xem xét xử lý trường hợp tự ý trồng cây trên khu đất 
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đã có Quyết định của UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Cánh đồng vàng Lạng 

Sơn thuê, tham mưu báo cáo kết quả UBND tỉnh trước ngày 27/6. 

7. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố: Khẩn trương 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 và các dự án trọng điểm trên địa bàn. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: 

- Tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện, cây xanh tại các 

trường học, tham mưu kịp thời, xử lý các cây không đảm bảo an toàn; Tiếp tục 

tăng cường tuyên truyền về tại nạn thương tích và các dịch bệnh trong mùa hè. 

- Hoàn thiện báo cáo và phương án xử lý các thiết bị giáo dục đã hết khấu 

hao, hạn sử dụng... chuẩn bị tốt cho năm học 2020-2021, đảm bảo theo đúng 

thời gian quy định. 

9. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố: 

- Tiếp tục triển khai các nội dung thực hiện Tuyến phố đi bộ theo Kế 

hoạch đã ban hành. Hoàn thành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động 

vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam 28/6/2020. 

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

tiết kiệm điện, nước; tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 ...  

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

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ hỗ trợ doanh nghiêp, 

người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy 

định. 

- Tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung tại thông báo số 96/TB-

SLĐTBXH ngày 03/6/2020 của Sở Lao động, Thương bi và Xã hội về  Thông 

báo kết luận của Giám đốc sở tại cuộc họp thống nhất nội dung công tác cải tạo 

nghĩa trang và dịch chuyển vị trí các cây trong sân khu mộ. 

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

- Tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan tại khu 

di tích Thành Nhà Mạc; quản lý các khu di tích trên địa bàn thành phố được giao 

đảm bảo hiệu quả, chất lượng cao. 

- 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. 

12. UBND các phường, xã: 

- UBND các phường, xã tập trung tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi 

trường, trang trí các tuyến đường, làm tốt ông tác trật tự đô thị trên địa bàn chào 

mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII. 

- UBND xã Quảng Lạc chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan khẩn 

trương xử lý dứt điểm vụ việc ông Nguyễn Trung Hiếu và ông Nông Văn Tòng 
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tự ý đến chiếm đất để trồng cây trên một phần diện tích đất đã cho Cánh đồng 

vàng Lạng Sơn thuê; Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp có hành vi ngăn cản, tranh chấp, lấn, chiếm đất, phá hoại 

tài sản trên khu đất đã được UBND tỉnh cho  Công  ty cổ phần Cánh Đồng Vàng 

Lạng Sơn thuê. Đồng thời rà soát,  xác  minh, củng cố hồ sơ để xử lý dứt điểm 

các trường hợp đã có hành vi lấn, chiếm đất để trồng cây trên khu đất đã cho 

Công ty thuê; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2020 gửi phòng Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp để báo cáo gửi UBND tỉnh. 

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; 

- Tất cả Ioffice TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 
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