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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 18 tháng 9 năm 2020) 

 

Ngày 18/9/2020, 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. Phòng Quản lý đô thị: 

 Tập chung chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị và trang trí hoa tươi 

phục vụ Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII theo đúng Kế 

hoạch đã được phê duyệt; Khẩn trương tham mưu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Hạ tầng 

Khu dân cư Trần Quang Khải). 

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

Tiếp tục phối hợp với UBND các phường, xã 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. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối và trình 

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất dự án Cầu Kỳ Cùng. 

- Khẩn trương rà soát, củng cố hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức 

cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả dự án Nhà ở xã hội số 2, hoàn 

thành xong trước ngày 30/9/2020. 

- Thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo thời hạn theo 

quy định và thực hiện đúng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 

222/TB-UBND ngày 15/4/2020 về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh ngày 09/4/2020 để giải quyết vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng đất 

tại thành phố Lạng Sơn 

- Hàng tuần rà soát các trường hợp chuyển mục đích, lập biểu thống kê 

các hồ sơ trong đó nêu rõ thực hiện ở các khâu: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ 

sơ, trình hồ sơ, trả kết quả…gửi kèm báo cáo tuần để Văn phòng HĐND-UBND 

tổng hợp, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND thành phố. 

4. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố: 
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Khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố; Tập trung thực hiện phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị, UBND phường Vĩnh Trại, Đông Kinh để thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu tam giác phía bắc cầu Kỳ Cùng, nhà ở 

xã hội số 2 

6. Ban QLDA ĐTXD thành phố:  

Tập trung khẩn trương thực hiện, triển khai các dự án đầu tư xây dựng 

trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

7. Ban CHQS thành phố: 

Đôn đốc Ban CHQS khối 5 cơ quan và các phường xã triển khai công tác 

chuẩn bị bảo đảm phục vụ Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra huấn 

luyện quý III năm 2020 từ 17/9/2020 đến 25/9/2020. 

8. Công an thành phố: 

Tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII từ 25-27/9/2020. 

9. Phòng Nội vụ thành phố: 

Theo dõi đôn đốc các đơn vị có thành viên tham gia các lớp bồi dưỡng văn 

hóa công vụ năm 2020 tại tỉnh từ 21-29/9/2020. Nghiên cứu phối hợp với Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố xem xét mở lớp Văn hóa công vụ cho các cơ quan đơn vị 

thành phố và UBND các phường, xã. 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:  

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc nhà thầu hoàn thiện công tác xây dựng, tu bổ sửa 

chữa tại các nhà trường; Tiến hành kiểm tra triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2020 

- 2021. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ XVII. Xây dựng kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm 2020 và tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của ngành. 

11. 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; Thường xuyên 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. Thực 

hiện Trang trí triển lãm ngoài trời tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII. 

12. 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 phục vụ chương 

trình dâng hương nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Triển 

khai các hoạt  động  tổ chức Tết  trung thu năm 2020 trên địa bàn. 

13. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố  
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Tiếp tục triển khai thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực 

quan nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII ; 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. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Tổng duyệt, biểu diễn 

Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 14. 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.  

15. UBND các phường, xã:  

- Tiếp tục duy trì công tác ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý các trường 

hợp vi phạm Trật tự đô thị – Trật tự xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; 

tuyên truyền nhân dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu dọn vật liệu xây 

dựng, đặc biệt các tuyến đường chính và cửa ngõ vào thành phố Lạng Sơn dịp 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và các ngày lễ trong tháng 9,10/2020. 

- UBND phường Vĩnh Trại: chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tập 

trung công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cá nhân đã đồng ý bàn 

giao mặt bằng dự án Cầu Kỳ cùng khẩn trương di chuyển, tháo dỡ công trình để 

bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án. 

- UBND phường Hoàng Văn Thụ, phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị… chuẩn bị cho thực hiện khai 

trương phố đi bộ theo kế hoạch đã đề ra. 

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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