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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn
(Ngày 04 tháng 9 năm 2020)
Ngày 04/9/2020, tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch và các Phó
Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Đ/c Đặng Quốc Minh – Phó 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
Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá nguồn thu trên địa
bàn, khai thác tối đa các nguồn thu để bù đắp phần hụt thu do ảnh hưởng của dịch
Covid-19.
2. Phòng Kinh tế
Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã tiếp tục hoàn thiện, nâng cao
chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu
năm 2020.
3. Phòng Quản lý đô thị
Đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các
công trình, dự án thuộc thẩm quyền.
4. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố
Tiếp tục triển khai kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 28/8/2020 của
UBND thành phố Tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp vi phạm
về trật tự đô thị trong tháng ATGTvà nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn,
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND xã Mai Pha Khẩn
trương xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép của Công ty TNHH
Hà Sơn và tổng hợp các nội dung liên quan để cung cấp theo đề nghị của Tạp
chí diễn đàn Doanh nghiệp, thực hiện xong trước ngày 10/9/2020.
6. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.
- Tập trung triển khai công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng
các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, tiếp tục triển khai công tác giải
phóng mặt bằng các dự án của thành phố để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án,
giải ngân vốn đầu tư công.

- Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch triển khai từng dự án như nội dung
kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo GPMB thành phố, thực hiện xong trước ngày
10/9/2020.
7. Ban CHQS thành phố
Tham mưu cho UBND thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo đề án xây
dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 Thời hạn xong
trước ngày 14/9/2020.
8. Công an thành phố
Xây dựng kế hoạch triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự phục
vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong tháng 9/2020; Đại hội Thi
đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (2020 - 2025). Hội nghị tổng kết 20 năm
phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban
Thường vụ tỉnh ủy…
9. Phòng Nội vụ thành phố
Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt lập
thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc
lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020. Thời hạn xong trước ngày 12/9/2020.
10. Phòng Tư pháp thành phố
Tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản chấn chỉnh việc lập biên
bản xử phạt vi phạm hành chính tại các phòng chuyên môn thành phố và UBND
phường, xã còn để xảy ra sai sót.
11. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học
2020–2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện Công văn số 3281/BGDĐTKHTC ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực
hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện
chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
bệnh tại các nhà trường theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế.
12. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
Tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án tuyến phố đi bộ đảm bảo theo
kế hoạch, lộ trình; Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền,
trang trí cổ động trực quan nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII.
13. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
Tiếp tục giải quyết chế độ trợ cấp BTXH hàng tháng cho những trường
hợp đủ điều kiện năm 2020. Tham mưu, hướng dẫn các phường, xã tổng hợp,
báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ cận nghèo năm 2020 đảm bảo tiến độ kế hoạch.
Tăng cường quản lý an toàn lao động, vệ sinh lao động.
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14. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố
Thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên
đường phố. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống pa nô, khẩu hiệu, cờ,
phướn tránh để rơi, bay chữ … gây mất mỹ quan đô thị.
15. 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. 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.
16. UBND các phường, xã:
- Xây dựng kê hoạch, lựa chọn địa điểm tổ chức ra quân, lãnh đạo UBND
xã phường phải trực tiếp tham gia chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm trật tự
đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, công tác vệ sinh môi trường dịp Đại hội
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và các ngày lễ trong tháng 9,10/2020, các phường, xã
khi ra quân mời lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các phòng QLĐT, TNMT, Đội
QLTT đô thị thành phố dự và Đài phát thanh truyên hình tỉnh đưa tin tạo sự lan
tỏa trên địa bàn thành phố (thời gian tổ chức ra quân trước ngày 16/9/2020).
- UBND phường Hoàng Văn Thụ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm
vỉa hè để kinh doanh, căng bạt, ô... gây mất mỹ quan đô thị tại các tuyến tổ chức
phố đi bộ và các đường Bắc Sơn, Minh Khai.
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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