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TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn 

(Ngày 11 tháng 9 năm 2020) 

 

Ngày 11/9/2020, tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch và các Phó 

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Đ/c Nguyễn Văn  Hạnh – 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. Tập trung thực hiện quyết liệt các nguồn thu, tìm biện pháp thu 

nợ thuế tiền sử dụng đất. 

2. Phòng Quản lý đô thị: 

Khẩn trương triển khai Kế hoạch trang trí hoa, cây cảnh phục vụ Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn. 

3. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố: 

Tiếp tục tổ chức triển khai ra quân đồng loạt xử lý công tác trật tự đô thị 

trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 28/8/2020 của 

UBND thành phố. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch cưỡng chế và tham mưu thực hiện tổ 

chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với 17 trường hợp tại Dự 

án Cầu Kỳ Cùng (hạng mục Khuôn viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng) đã ban hành 

Quyết định cưỡng chế, thời gian thực hiện xong trước ngày 05/10/2020; 

- Rà soát và tham mưu ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết 

định thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại, thời gian thực hiện xong trước 

ngày 21/9/2020 và tham mưu tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi 

đất xong trước ngày 15/10/2020. 

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: 

- Chủ động phối hợp với UBND phường Vĩnh Trại vận động các hộ dân 

tại dự án Cầu Kỳ Cùng đã di chuyển, khẩn trương thực hiện ký biên bản bàn 

giao mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công phá dỡ công trình. 

- Tập chung triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm và trình phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, 

dự án trọng điểm của thành phố theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt.  
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6. Ban CHQS thành phố 

Tham mưu cho UBND thành phố Chỉ thị về việc thực hiện công tác tuyển 

quân năm 2021; Kế hoạch Thực hiện công tác tuyển quân năm 2021. 

Tham mưu cho UBND thành phố kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh thành phố Lạng Sơn; kiện toàn Ban Thường trực Hội đồng 

Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Lạng Sơn. 

7. Công an thành phố 

Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2020. 

8. Phòng Nội vụ thành phố 

Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác cán bộ tại Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố, Thanh tra và phòng TN&MT thành phố. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:  

Tiếp tục 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; Kiểm tra  việc triển khai thực 

hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và các điều kiện thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông mới; Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc nhà thầu hoàn thiện 

công tác xây dựng, tu bổ sửa chữa tại các nhà trường.  

10. 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; Tiếp tục 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 

XVII. Triển khai Trang trí triển lãm ngoài trời tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XVII. 

11. 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. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đón Đoàn đại 

biểu của tỉnh đến  thăm,  tặng  quà  các  gia  đình chính sách, người có công 

nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -27/9/2020). 

Hoàn thiện  kế  hoạch  tổ  chức  các hoạt  động  vui  Tết  trung  thu  năm 2020 

trên địa bàn. 

12. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố  

Thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan nhân dịp 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Triển khai, thực hiện các nội dung 

Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứXVII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 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.  

13. Trung tâm Y tế thành phố 
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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.  

14. UBND các phường, xã:  

14.1. UBND các phường xã tập trung thực hiện ra quân xử lý các trường 

hợp vi phạm về trật tự đô thị và ra quân tổng vệ sinh môi trường theo Kế hoạch 

229/KH-UBND ngày 28/8/2020 và Công văn số 2242/UBND-TNMT ngày 

14/9/2020. Tiếp tục duy trì thực hiện trong tháng ATGT và trong thời gian trước 

và sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. 

14.2. UBND xã Mai Pha: khẩn trương kiểm tra các công trình xây dựng 

trên khu vực Hồ Lẩu xá thuộc địa phận xã Mai Pha, tham mưu xử lý vi phạm 

theo quy định. 

14.3. UBND phường Vĩnh Trại: Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thành phố khẩn trương rà soát các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đã 

di chuyển nhưng chưa bàn giao mặt bằng, tập trung thực hiện công tác tuyên 

truyền, vận động người dân chấp hành bàn giao mặt bằng để bàn giao cho Chủ 

đầu tư thực hiện việc tháo dỡ công trình phục vụ cho thi công dự án Cầu Kỳ 

Cùng. 

14.4. UBND phường Đông Kinh: Tập trung giải quyết dứt điểm việc các 

hộ dân chặn đường không cho chủ đầu tư vào thi công dự án Đầu tư xây dựng 

Nhà ở xã hội thành phố Lạng Sơn - Nhà số 02, phối hợp với phòng Tài nguyên 

và Môi trường tổ chức cưỡng chế đối với hành vi vi phạm hành chính của các hộ 

gia đình lấn, chiếm đất, hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất 

ngày 25/9/2020 

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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