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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 6/2020 

 

Ngày 22/6/2020, Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc thường kỳ tháng 6/2020. Tham 

dự cuộc họp có các Đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành 

phố, Lãnh đạo UBND thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 

thành phố và Lãnh đạo UBND các phường, xã. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh tháng 6/2020 và nhiệm vụ công tác tháng 7/2020 do Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố trình bày và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí 

Chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo như sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các phường, xã: 

Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thành phố căn cứ chức năng nhiệm 

vụ tham mưu cho UBND thành phố tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 theo 

từng lĩnh vực. 

2. Chi cục Thuế thành phố: 

Tăng cường các biện pháp quản lý thu, khai thác các nguồn thu đẩy nhanh 

tiến độ thu ngân sách. Tập trung triển khai các giải pháp chống thất thu thuế để 

bù đắp phần hụt thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

3. Phòng Kinh tế thành phố: 

- Tập trung tham mưu chỉ đạo xây dựng sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 

sao. Tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, duy trì và nâng 

cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn. 

- Chủ trì,  phối hợp với Đơn vị tư vấn (Công  ty  TNHH  MTV  Viettimes 

Entertainment) khẩn trương chỉnh sửa hoàn thiện Đề án Phát triển kinh tế đêm 

trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2030, gửi xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị 

liên quan trong tháng 7/2020. 

- Căn cứ công văn số 667/UBND-KT ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, yêu cầu phòng Kinh tế, UBND xã Mai Pha chủ động phối hợp với 

các phòng, ban chuyên môn của sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các trình tự, 
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thủ tục để thực hiện khắc phục hậu quả do ảnh hưởng sạt lở đất tại tuyến đường 

bê tông liên thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

4. Phòng Quản lý đô thị: 

- Tiếp tục phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát hệ 

thống cây xanh tại các trường học, cắt tỉa thấp tán, chặt hạ cành, cây khô chết, 

xử lý các cây không đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. 

- Tham mưu phối hợp với các đơn vị viễn thông thực hiện công tác bó gọn 

đường dây trên các tuyến đường xây dựng tuyến phố đi bộ của thành phố. Thực 

hiện trang trí hoa, cây cảnh phục Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn 

lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

5. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: 

- Tổ chức đợt cao điểm ra quân theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 

05/05/2020 của UBND thành phố. Ra quân xử lý nghiêm tình trạng người dân 

lấn chiếm và tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để nhằm bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông và mỹ quan đô thị, giải tỏa và xử lý kịp thời các trường hợp vi 

phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông trên địa bàn và xung 

khu vực Hội trường Thành ủy - UBND thành phố. Khuôn viên lưu niệm Hồ Chí 

Minh và tuyến đường Lê Lợi, Bà Triệu phục vụ các hoạt động Đại hội Đảng bộ 

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. 

6. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố: Phối hợp với các đơn vị liên 

quan 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. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh phải kịp thời tham mưu để 

UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố:  

Quan tâm công tác quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản kịp thời phát 

hiện xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND các phường, xã và Công ty TNHH 

Huy Hoàng thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố theo 

yêu cầu của UBND thành phố tại Công văn số 1384/UBND-TNMT ngày 

12/06/2020 v/v tăng cường công tác đảm bảo VSMT trên địa bàn nhân dịp phục 

vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. 

 8. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố:  
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 Hoàn thành công tác gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ 

thành phố Lạng Sơn trước ngày 30/6/2020. 

 Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Tập trung hoàn thiện 

hồ sơ thanh quyết toán, giải ngân; tiếp tục thực hiện đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi 

công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố. 

 9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Hoàn thành công tác xét thi đua và tổng kết năm học 2019-2020. Tiếp 

tục rà soát cơ sở vật chất, hệ thống cây xanh, xây dựng phương án bổ sung, thay 

thế, xử lý kịp thời trong thời gian học sinh nghỉ hè. 

- Quán triệt công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021 đối với các cấp; đôn 

đốc, hướng dẫn các trường học thực hiện đúng quy định trong công tác tuyển 

sinh tránh gây bức xúc dự luận. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo hè các phường, xã bàn giao, quản lý tốt học 

sinh trong thời gian nghỉ hè; tổ chức các lớp năng khiếu hè, các hoạt động phòng 

chống tai nạn thương tích... 

10. Phòng Văn hóa -Thông tin thành phố: 

- Hướng dẫn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin về các 

hoạt động chào mừng Đại hội Đảng trên các cổng chào điện tử, màn hình led, 

Trang thông tin điện tử thành phố, Trang fanpage thành phố ; thông tin lưu 

động, hệ thống loa truyền thanh phường, xã, khối, thôn… 

- Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 

1381/UBND ngày 11/6/2020 về tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2020 báo cáo công tác chuẩn bị về 

UBND thành phố trước 30/6/2020. 

-Tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung thực hiện Phố đi bộ Kỳ Lừa 

theo Kế hoạch, lộ trình đã đề ra, đảm bảo hoàn thiện đúng thời gian đã định. 

11. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố: 

-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 tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). 

12. Trung tâm Y tế thành phố:  

Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏeban đầu cho nhân dân. Tiếp tục 

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

truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. Phối hợp 

thực hiệnkiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp 

quản lý trên địa bàn. 

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

- Chủ động cập nhật, thay thế nội dung tuyên truyền tại các cổng chào trên 

địa bàn thành phố theo định hướng tuyên truyền và phù hợp với thời điểm. 
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- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động 

chào mừng Đại hội Đảng trên các cổng chào điện tử, màn hình led, Trang thông 

tin điện tử thành phố, Trang fanpage thành phố ; thông tin lưu động, hệ thống 

loa truyền thanh phường, xã, khối, thôn… 

.- 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 

14. Phòng Nội vụ thành phố 

- Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, 

công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 

2020 theo yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020 

theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-CP.  

- Tham mưu cho UBND thành phố kiến nghị Nghị quyết 02/2020/NQ-

HĐND, ngày 30/3/2020  của HĐND tỉnh quy định khối phố chỉ có 03 chức danh 

được hưởng phụ cấp, như vậy là không hợp lý, gây khó khăn cho cơ sở. 

 - Tham mưu cho UBND thành phố Thực hiện quy trình tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố năm 2020 theo 

quy định. Ban hành quyết định tuyển dụng viên chức năm 2020 đối với 26 

trường hợp. 

- Tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, phường, xã trong việc tăng 

cường thực hiện các nội dung kế hoạch CCHC; xây dựng kế hoạch khắc phục 

chỉ số CCHC bị đánh giá thấp năm 2019 (theo KH của tỉnh). 

- Tiếp tục phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố thực hiện 

kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, Văn hóa công vụ đối với các cơ quan, 

đơn vị, UBND các phường, xã theo kế hoạch. 

15. Thanh tra thành phố 

- Tiếp tục thực hiện Thanh tra các đơn vị theo Kế hoạch, kiểm tra trách 

nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch. Xử lý 100% đơn tiếp 

nhận trong thời hạn, đúng thẩm quyền, bảo đảm theo quy định của pháp luật. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp, tiếp công dân theo quy định. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện Kết luận Thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 

23/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ.  

- Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo công tác thanh tra, phòng 

chống tham nhũng và công tác nội chính tháng 7/2020 và Báo cáo 6 tháng đầu 

năm 2020 trình kỳ họp HĐND thành phố. 

- Tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 

27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn.  

- Tham mưu cho UBND thành phố tổng kết công tác phòng, chống tham 

nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng 
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cho đến nay và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tổng 

kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 đảm bảo 

theo hướng dẫn. 

- Tham mưu cho UBND thành phố Triển khai 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; Tổng kết chương trình 

phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; báo cáo công tác cải cách hành chính; 

văn thư, lưu trữ; thi đua khen thưởng theo Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 

08/6/2020 của UBDN thành phố. 

16. Phòng Tư pháp thành phố: Tiếp tục tham mưu cho UBND thành 

phố Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020, tổ chức Hội 

nghị triển khai các Bộ luật, Luật có hiệu lực năm 2020. Tổ chức các Hội nghị 

tuyên truyền, tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở tại 03 phường, 

xã. Tham mưu báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật công chứng đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 

17. Công an thành phố:  

- Tập trung chỉ đạo rà soát nắm tình hình các vấn đề liên quan Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. Làm tốt công tác quản lý, nắm tình hình 

người nước ngoài tại địa bàn, chỉ đạo tập trung nắm tình hình công dân trên địa 

bàn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.  

- Tiếp tục nắm tình hình hoạt động các tôn giáo; hoạt động tuyên truyền, 

phát triển đạo trái pháp luật; tình hình liên quan đến việc triển khai các dự án 

trên địa bàn để tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo, phòng ngừa 

phức tạp về ANTT các dự án xây dựng trên địa bàn.  

- Nắm tình hình và rà soát việc thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng đối 

với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phối hợp đảm bảo ANTT tại 

03 điểm cách ly tự nguyện trên địa bàn phòng chống dịch Covid-19. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Tháng hành động, phòng, chống ma túy năm 

2020. Tham mưu Kế hoạch và Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quyết định 

của thủ tướng chính phủ hưởng ứng" Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

người -30/7" Năm 2020 theo đúng thời gian quy định. Tích cực phối hợp tuyên 

truyền, tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài 

sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín 

dụng đen”; chủ động phát hiện đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; xử lý 

nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế và môi trường.  

18. Ban Chỉ huy quân sự thành phố:  

- Tham mưu cho UBND thành phố Triển khai thi hành Luật Dân quân tự 

vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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- Tham mưu cho UBND thành phố Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 

81/ĐA-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh về việc bảo đảm quốc phòng 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề 

về tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Đề án xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

19. UBND các phường, xã: 

- Phối hợp với Chi cục thuế thành phố tập trung chỉ đạo rà soát các nguồn 

lực có khả năng thu trên địa bàn, đặc biệt là thuế XDCB không qua cấp phép để 

triển khai tổ chức thu ngân sách. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức cho người 

dân về xây dựng nông thôn mới, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu; tập trung  

chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. 

- Chủ động kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, an 

toàn các hồ đập, công tác phòng chống thiên tai, cháy rừng và triển khai các biện 

pháp ứng phó. 

- Yêu cầu UBND các phường, xã quản lý tốt các khu đất Nhà văn hóa trên 

địa bàn, tránh để tình trạng người dân lấn chiếm, đồng thời khi UBND thành phố 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh xem xét về chủ trương xin giao 

đất, xây dựng nhà văn hóa thì UBND các phường, xã phải có trách nhiệm theo 

sát, kịp thời cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Sở và 

của UBND tỉnh. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, môi trường 

và khoáng sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hộ gia đình cá 

nhân trong hoạt động san lấp đất, cải tạo mặt bằng trái quy định, chịu trách 

nhiệm  khi không ngặn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. 

- UBND xã Mai Pha chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn 

trương tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã xây 

dựng công trình (lán trại, nhà tạm, quây tôn) trên đất nông nghiệp, vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực đất đai tại thôn Khòn Pát, xã Mai Pha. 

- Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 05/05/2020 của UBND thành 

phố tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô  

trên địa bàn thành phố phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ 

XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì thường xuyên công tác đảm bảo Trật tự xây 
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dựng - Trật tự đô thị trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các công 

trình xây dựng cơ bản gắn với thu thuế và các loại phí.  

- Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, trang trí các tuyến đường trên 

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

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại 

cuộc họp giao ban giải quyết công việc thường kỳ tháng 6/2020. UBND thành 

phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./. 

 

   
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- 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. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 
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