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TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tic̣h, các Phó Chủ tic̣h UBND thành phố Laṇg Sơn 

(Ngày 24 tháng 7 năm 2020) 

 

Ngày 24/7/2020, taị cuôc̣ hop̣ giao ban thường kỳ của Chủ tic̣h và các Phó 

Chủ tic̣h UBND thành phố Laṇg Sơn, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Quyền Chủ tịch 

UBND thành phố đa ̃kết luận chỉ đaọ các cơ quan, đơn vị tâp̣ trung thưc̣ hiêṇ 

môṭ số nhiêṃ vu ̣như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, 

xã:  

- Báo cáo kết quả hoạt động trong tuần, phương hướng nhiệm vụ tuần tiếp 

theo, bám sát những nội dung chỉ đạo của UBND thành phố, đề xuất kiến nghị 

của các phường, xã gửi về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố) chậm nhất 10h thứ năm hằng tuần. 

- Các đơn vị phòng, ban cần nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu 

cho UBND thành phố gửi các văn bản, báo cáo UBND tỉnh và các Sở, Ngành 

đảm đảo đúng thời hạn; nghiên cứu kỹ các văn bản đề nghị góp ý của các Sở, 

ngành để tham mưu cho UBND thành phố góp ý đảm bảo chất lượng về nội 

dung chuyên môn. 

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. Chuẩn bị báo cáo, phương án, giải pháp tăng thu ngân sách tại cuộc 

họp sơ kết công tác thu ngân sách sáu tháng đầu năm vào ngày 30/7/2020. 
3. Phòng Kinh tế: Phối hợp với UBND các phường, xã tuyên truyền vận 

động nhân dân trong ngày thả cá, không đánh bắt ở khu vực cá giống mới thả. 

Triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn mùa mưa, bão 

năm 2020. 

4. 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. 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 17/7/2020 của 

UBND thành phố Tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp vi phạm 

về trật tự đô thị tại các khu vực trước cổng Trụ sở cơ quan, trường học và các 

tuyến đường chính phục vụ kỳ thi THPT năm 2020 và tuyển sinh các cấp học 

năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

5. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố: Khẩn trương triển 

khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 

và dân cư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại và các dự án khác trên địa bàn. 

6. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 
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- Tăng cường công tác rà soát đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của 

các phòng ban, đơn vị, UBND các phường xã không để tồn đọng chậm hẹn.  

- Thực hiện làm nhà để xe máy cho CBCC, VC, NLĐ tại trụ sở HĐND-

UBND thành phố đảm bảo mỹ quan (khu vực sau nhà bảo vệ UBND thành phố). 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: 

- Tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công; rà soát các nguồn ngân sách đảm bảo triển khai đúng quy định pháp luật. 

- Bố trí bổ sung nguồn kinh phí để Văn phòng làm nhà để xe máy cho 

CBCC, VC, NLĐ tại trụ sở HĐND-UBND thành phố. 

8. Phòng Nội vụ thành phố: 

- 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. 

- Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức họp Hội đồng thi đua khen 

thưởng của thành phố xét khen thưởng ngành GD&ĐT năm học 2019-2020; 

Họp Hội đồng xét thuyển chuyển Viên chức ngành giáo dục & đào tạo năm học 

2020-2021. 

- Phối hợp với phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND thành phố báo cáo 

số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

và đăng ký nhu cầu hợp đồng năm học 2020-2021. 

- Rà soát các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo NĐ số 

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

9. Công an thành phố  

- Tham mưu cho UBND thanh phố Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của 

Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính 

sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy - Hoàn thành xong trong ngày 

30/7/2020. 

- Tham mưu cho UBND thanh phố Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-

TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý 

hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Hoàn thành xong trong ngày 30/7/2020. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2020 (theo 

Kế hoạch số 17/KH-BCĐ). 

10. Phòng Tư pháp  

Tham mưu cho UBND thanh phố báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật 

lý lịch tư pháp - Hoàn thành xong trong ngày 27/7/2020. 

11. Thanh tra thành phố: Tham mưu cho UBND thanh phố báo cáo 

công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV - Hoàn thành xong 

trong ngày 29/7/2020. 

12. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: 

Tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án tuyến phố đi bộ. Tiếp tục tuyên 

truyền các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn. 

13. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:  

Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp đảm bảo đúng quy trình, 

quy định tránh gây bức xúc cho nhân dân. Thực hiện kiểm tra thực trạng cơ sở 

vật chất trường mầm non, phổ thông phục vụ xây dựng đề án đầu tư cơ sở vật 

chất giai đoạn 2021 - 2025 báo cáo kịp thời, đúng quy định. 
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14. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chi trả hỗ trợ doanh nghiêp, người lao động bị 

ảnh hưởng dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. 

15. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố:  

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. Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng 

chống dịch covid-19 trên địa bàn. 

16. UBND các phường, xã: 

Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về lễ phát động thả cá 

trên địa bàn xã Mai Pha; vận động nhân dân không được sử dụng chất nổ, xung 

điện, chất độc để khai thác, đánh bắt thủy sản; không đánh bắt ở khu vực cá  

giống mới thả, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ và  

phát triển nguồn lợi thủy sản. 

Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa 

bàn. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Quyền 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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