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THÔNG BÁO
Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn
(Ngày 29 tháng 5 năm 2020)
Ngày 29/5/2020, 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. 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.
- Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND 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.
2. Phòng Kinh tế:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và đơn vị tư vấn xây dựng Đề
án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố, khẩn trương hoàn thành
trình kỳ họp BTV Thành ủy tháng 6/2020.
3. Phòng Quản lý đô thị:
Tiếp tục tham mưu đôn đốc UBND các phường, xã chưa hoàn thành báo
cáo tổng rà soát, thống kê các phương tiện vận tải và xe máy chuyên dùng trên
địa bàn theo kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND thành phố.
Chủ trì phối hợp với phòng GĐ&ĐT rà soát, kiểm tra cây xanh tại các
trường học để cắt tỉa đảm bảo an toàn cho học sinh.
4. 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.
5. Trung tâm phát triển quỹ đất:
Tập trung tiếp tục triển khai công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt
bằng các dự án trọng điểm (dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, Khu đô thị
Phú Lộc I, II, III...) để thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch đã đề ra; 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 theo tiến độ yêu cầu của UBND tỉnh.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
- Tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện, cây xanh tại các trường học.
Phối hợp với phòng Quản lý đô thị xây dựng phương án, tiến hành cắt tỉa cây
xanh đảm bảo an toàn trường học; Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về tại nạn
thương tích và các dịch bệnh trong mùa hè.
- Hoàn thành Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021.
7. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố:
- Tiếp tục hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 và các dịch bệnh khác; tuyên truyên các biện pháp bảo đảm an toàn về
phòng cháy, chữa cháy.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn
bơi phòng, chống đuối nước năm 2020.
- Tiếp tục chủ đông tham mưu triển khai đề án tuyến phố đi bộ theo kế
hoạch.
8. 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.
- Thực hiện tốt việc thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Thiếu nhi
01/6/2020 trên địa bàn.
9. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:
- Thực hiện, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ phát động toàn dân tập
luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020.
- 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.
11. Phòng Nội vụ thành phố:
- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố tổ chức kiểm tra kỷ luật,
kỷ cương hành chính các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu cho UBND thành phố tổ
chức chấm thi tuyển dụng viên chức năm 2020 theo đúng quy định.
12. Công an thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu cho UBND thành phố sơ
kết 5 năm thực hiện quyết định 521/QĐ-TTg, ngày 13/06/2005 của TTCP về
"Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", giai đoạn 2015 - 2020 theo đúng
thời gian quy định.
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu cho UBND thành phố Triển
khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người
nước ngoài tại Việt Nam xong trước ngày 02/6/2020.
- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện Kiến nghị áp dụng biện pháp
phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật xong trước ngày 08/6/2020.
13. Phòng Tư pháp thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu cho UBND thành phố báo
cáo sơ kết 06 công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm
2020 xong trước ngày 02/6/2020.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu cho UBND thành phố đôn
đốc công tác theo dõi thi hành pháp luật theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ xong trước ngày 02/6/2020.
14. Ban Chỉ huy quân sự thành phố:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu cho UBND thành phố Thực
hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn xong trước ngày 06/6/2020.
15. Yêu cầu UBND phường Hoàng Văn Thụ và xã Hoàng Đồng: Khẩn
trương báo cáo kết quả tổng rà soát, thống kê phương tiện vận tải và xe máy
chuyên dùng trên địa bàn theo kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 17/4/2020 của
UBND thành phố. Báo cáo kết quả về UBND thành phố (thông qua phòng Quản
lý đô thị để tổng hợp) xong trước ngày 02/6/2020.
16. UBND phường Hoàng Văn Thụ: Xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân
công tác trật tự đô thị, khẩn trương rà soát cải tạo lại vỉa hè các đường triển khai
tuyến phố đi bộ.
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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