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THÔNG BÁO
Kết luận giao ban Chủ tich,
̣ các Phó Chủ tich
̣ UBND thành phố La ̣ng Sơn
(Ngày 14 tháng 8 năm 2020)
Ngày 14/8/2020, ta ̣i cuô ̣c ho ̣p giao ban thường kỳ của Chủ tich
̣ và các Phó
Chủ tich
̣ UBND thành phố La ̣ng Sơn, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND
thành phố đã kết luận chỉ đa ̣o các cơ quan, đơn vị tâ ̣p trung thực hiê ̣n mô ̣t số
nhiê ̣m vu ̣ như sau:
1. Chi cục thuế thành phố:
- Tăng cường các biê ̣n pháp quản lý thu, khai thác các nguồn thu đẩy
nhanh tiến đô ̣ thu ngân sách. Tập trung triển khai các giải pháp chống thất thu
thuế để bù đắp phần hu ̣t thu do ảnh hưởng của dich
̣ COVID-19.
- Chỉ đa ̣o các Đô ̣i thuế thường xuyên rà soát, nắm chắc điạ bàn, tham mưu
cho UBND các phường, xã tập trung tăng cường chỉ đa ̣o công tác thu ngân sách;
thu nợ tiền sử du ̣ng đất, thuế XDCB tư nhân không qua cấp phép, thu thuế vận
tải, giá dich
̣ vu ̣ VSMT,..
2. Phòng Quản lý đô thị:
Tham mưu cho UBND thành phố văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND các
phường, xã xây dựng báo cáo tổng kết và tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết
số 02-NQ/TU ngày 12/8/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự
lãnh đạo, chỉ đạo của đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng giai đoạn
2015 – 2020 và Nghị Quyết số 28-NQ/TU ngày 03/5/2017 của Ban thường vụ
Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý
trật tự đô thị từ nay đến năm 2020.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố:
- Khẩn trương tham mưu trình hồ sơ cấp GCNQSD đất lần đầu đối với
các hồ sơ vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP
ngày 11/9/2019 của Chính phủ, chủ trương thực hiện theo Thông báo số
1425/TB-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố và cần rà soát, thẩm
định kỹ hồ sơ để đảm bảo tham mưu đúng theo quy định.
- Tham mưu thực hiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho nhân dân
trên địa bàn các phường, xã theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh cho phép cập
nhập, bổ sung tại Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 13/8/2020.

- Khẩn trương tham mưu Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và trình tự,
thủ tục, ban hành Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp
hành bàn giao mặt bằng dự án Cầu Kỳ Cùng.
- Tập trung tham mưu thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, các Sở, ngành,
và các nhiệm vụ của UBND thành phố giao đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn.
4. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố:
- Tập trung thực hiện công tác đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh,
(dự án Cầu Kỳ Cùng, Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, Nhà
ở xã hội số 2…). Đồng thời phải quan tâm, thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt
bằng các dự án do thành phố là chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và
công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kịp thời báo cáo khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất hướng xử lý để UBND thành
phố xem xét, chỉ đạo.
- Tiếp tục phối hợp với các phòng ban, đơn vị, UBND phường Vĩnh Trại
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Kỳ Cùng để bàn giao mặt
bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án trong tháng 8/2020.
5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố:
- Đôn đốc đơn vị nhà thầu thi công khẩn trương thi công dự án Kè suối
Lao Ly. Chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Tam
Thanh, UBND phường Hoàng Văn Thụ, UBND phường Vĩnh Trại tập trung đẩy
nhanh công tác giải phóng mặt bằng; thẩm định điều chỉnh các tuyến còn vướng
mắc... để đơn vị thi công có mặt bằng thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng
thi công công trình, nhất là trong mùa mưa, bão sắp tới.
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước cho
khu đô thị phía đông, thành phố Lạng Sơn.
6. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong việc theo dõi,
đôn đốc các đơn vị chấp hành nghiêm túc việc thực hiện tham dự các cuộc họp,
hội nghị theo Công văn số 1956/UBND-VP ngày 12/8/2020 của UBND thành
phố. Chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ thành phố tham mưu, báo cáo việc chấp
hành chế độ hội họp về thành phần, thời gian đối với cá nhân tham dự. Hàng
tuần, tổng hợp danh sách các cá nhân không chấp hành quy chế, đưa vào Thông
báo kết luâ ̣n giao ban tuần của UBND thành phố.
7. 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.
8. Phòng Tư pháp thành phố:
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Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật
Tiếp cận thông tin - xong trước ngày 20/8/2020.
9. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ gia đình treo
cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; kỷ
niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020), Ngày Quốc
khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). Tiếp tục hướng
dẫn, kiểm tra, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các di tích, các địa
điểm công cộng trên địa bàn.
10. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
Thực hiện rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện công tác điều động bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại. Báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 cho năm học mới tại các nhà trường về Văn phòng HĐNDUBND thành phố trước 15h00 ngày 18/8/2020. Tiếp tục thực hiện công tác bổ
sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021.
11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:
Tiếp tục giải quyết chế đô ̣ trơ ̣ cấ p BTXH hàng tháng cho những trường
hơ ̣p đủ điều kiện năm 2020. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp số liệu liên quan đến
công dân, người lao động trên địa bàn đang học tập, làm việc tại nơi đang công
bố dịch trở về hoặc dự kiến sẽ về, kịp thời báo cáo UBND thành phố.
12. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền lưu động về tình hình dịch bệnh và các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt các
nhiệm vụ tại công văn số 1950/UBND-VHTT ngày 12/8/2020 của UBND thành phố.
13. Trung tâm Y tế thành phố:
Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp
quản lý; quản lý tốt các cơ sở kinh doanh y, dược ngoài công lập, cơ sở kinh
doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố. Triển khai kịp thời các hoạt động phòng
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19 trên địa bàn. Theo dõi, giám
sát sức khỏe các chuyên gia người nước ngoài cách ly tập trung tại các khách
sạn trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, thực hiện nghiêm việc giám sát, theo dõi tình
hình sức khỏe các công dân trở về từ các địa phương đã công bố dịch và các trường
hợp liên quan ca bệnh tại huyện Đình Lập hiện đang ở trên địa bàn.
14. UBND các phường, xã:
Yêu cầu UBND các phường, xã xây dựng báo cáo tổng kết và tổ chức Hội
nghị tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/8/2015 của Ban Thường vụ
Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng trong công tác quản lý
trật tự xây dựng giai đoạn 2015 – 2020 và Nghị Quyết số 28-NQ/TU ngày
03/5/2017 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của
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Đảng trong công tác quản lý trật tự đô thị từ nay đến năm 2020; Hội nghị tổng
kết xong trước ngày 10/9/2020 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành
phố (qua phòng Quản lý đô thị để tổng hợp). Tập chung triển khai đồng bộ, kịp
thời các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19
trên địa bàn theo.
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
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Đức Thọ
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