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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 10/2020 

 

Ngày 20/10/2020, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành 

phố đã chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc thường kỳ tháng 10 /2020. 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND 

thành phố, Lãnh đạo UBND thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn 

vị thành phố và Lãnh đạo UBND các phường, xã. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh tháng 10/2020 và nhiệm vụ công tác tháng 11/2020 do Chánh Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố trình bày và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, 

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo như sau:  

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

xã: Chủ động rà soát các nhiệm vụ trọng tâm được giao đối với các nhóm nhiệm 

vụ được giao từ đầu năm (Các nhóm nhiệm vụ Phát triển Kinh tế; Phát triển đô 

thị, Văn hóa xã hội; Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính; Bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại; Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực). Khẩn trương tập trung triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã 

đề ra  

2. Chi cục thuế thành phố 

- Tăng cường sự phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan trên địa bàn 

trong việc đôn đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, khai thác tăng thu 

ngân sách. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường và UBND các phường, xã 

rà soát các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất, tổ chức tuyên truyền, vận động, 

đôn đốc nộp tiền sử dụng đất theo quy định. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Nghiên cứu, tham mưu cân đối bố trí bổ sung kinh phí chi nhiệm vụ 

thường xuyên cho UBND các phường, xã đã phát sinh trong năm 2020. 

4. Phòng Kinh tế 

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã về duy trì, nâng cao chất lượng các  

tiêu  chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây 

dựng các khu dân cư kiểu mẫu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

UBND các xã triển khai thực hiện tốt các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản 

xuất, kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện. 
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- Chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan hoàn thành 

xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Phối hợp với UBND các phường, xã hướng dẫn các chủ thể sản xuất 

hoàn chỉnh và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh; tổ chức sản xuất các 

sản phẩm theo Chương trình OCOP. 

5. Phòng Quản lý đô thị 

- Khẩn trương tham mưu Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-

NQ/TU, ngày 12/8/2015 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 tròng công 

tác trật tự xây dựng; công tác trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, cắt tỉa thấp tán, chặt hạ cành, cây 

khô chết, cành cây nguy hiểm trên địa bàn thành phố. 

6. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

Tiếp tục bố trí lực lượng tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về 

trật tự đô thị trên địa bàn; phối hợp với UBND các phường, xã theo dõi, kiểm 

tra, xử lý ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng vi phạm, đôn đốc nhắc nhở 

chủ đầu tư thu dọn vật liệu, phế thải đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự ATGT 

và mỹ quan đô thị. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Mai Pha và các đơn vị liên quan khẩn 

trương rà soát việc cấp GCNQSD đất và tham mưu xử lý dứt điểm các trường 

hợp xây dựng công trình trên khu vực hồ Lẩu Xá. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp thành phố, UBND phường Đông 

Kinh khẩn trương hoàn thiện trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với 

các trường hợp lấn, chiếm đất tại dự án Nhà ở xã hội số 2 để thực hiện cưỡng chế, 

giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư. 

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với UBND các phường, xã trong 

công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các 

trường hợp san gạt đất trái phép. 

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tăng cường công tác phối hợp 

với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác xây dựng và 

thẩm định giá đất cụ thể các dự án. 

- Chủ trì phối hợp với UBND phường Hoàng Văn Thụ thành lập tổ kiểm 

tra các cơ sở giết mổ của các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực suối Lao Ly, nếu 

phát hiện các hộ gia đình không thực hiện theo đúng cam kết kế hoạch bảo vệ 

môi trường, thì phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa và 

thường xuyên giám sát, theo dõi đôn đốc đối với Công ty TNHH Huy Hoàng 

trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa. 

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: 
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- Chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các 

phường, xã tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện các dự án đặc biệt 

là các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án nằm trong nhóm nhiệm vụ trọng 

tâm của thành phố (dự án Nhà ở xã hội số 2, dự án Phú Lộc 1,2,3 và đường 

37m, Khuôn viên cây xanh phía nam cầu Kỳ Cùng, phường Chi Lăng, Khu tái 

định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, Cải tạo, nâng cấp ao Hang Hủi…) 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng phương án hỗ trợ 

đối với trường hợp ông Hoàng Quang Minh bị ảnh hưởng dự án cải tạo, nâng 

cấp ao Hang Hủi để báo cáo Hội đồng BT, HT&TĐC dự án xem xét, quyết định. 

9. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố: 

- Khẩn trương thực hiện các hạng mục dự án Kè suối Lao ly, phối hợp với 

UBND phường Hoàng Văn Thụ tổ chức bảo vệ thi công đối với khu vực do nhà 

nước quản lý để thi công hạng mục đường công vụ, hệ thống thu gom nước thải 

và bể lắng đoạn từ cầu Lao Ly 2 đến cầu Đen (đoạn đối diện cổng chợ Giếng 

vuông) 

- Tập trung thực hiện các dự án: cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai 

Loạn; Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh;Chỉnh 

trang cảnh quan Thành Nhà Mạc; Tu bổ du tích khu danh thắng hang động Chùa 

Tiên - Giếng Tiên; Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Núi Di Chỉ Mai Pha… để  

chỉnh trang, đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố. 

10. Phòng Nội vụ thành phố 

- Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách và kiêṇ toàn đôị ngũ lañh đaọ, 

công chức, viên chức các cơ quan, đơn vi ̣theo yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tinh 

giản biên chế 2 tháng cuối năm 2020 theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 

113/2018/NĐ-CP. 

- Tiếp tục thực hiện quy trình kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp 

nhận không qua thi tuyển công chức năm 2020. 

- Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo kết quả triển khai thực hiện  

Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác Dân vận chính quyền và phong trào thi 

đua " Dân vận khéo" năm 2020 xong trước 05/11/2020. 

- Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ xong trước 30/11/2020. 

- Tiếp tục 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. 

11. Thanh tra thành phố 

- Tiến hành thanh tra đảm bảo nội dung, tiến độ theo Kế hoạch đã được 

phê duyệt (Thanh tra việc đầu tư cơ sở hạ tầng Nhà văn hóa khối 2, phường 

Tam Thanh do UBND phường Tam Thanh làm chủ đầu tư). 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 theo Kế hoạch.  
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 12. Phòng Tư pháp thành phố 

 Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020. Tổ chức Hội 

nghị tập huấn công tác Tuyển quân năm 2021; Hội nghị tập triển khai Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều luật văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Tiếp tục 

thực hiện công tác chứng thực, hộ tịch, thẩm định Quyết định xử phạt VPHC 

theo quy định. 

13. Ban CHQS thành phố 

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; xây 

dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ lãnh đạo xây dựng các công trình quân sự 

trong căn cứ chiến đấu thành phố; triển khai quy trình công tác Tuyển quân năm 

2021 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc; tổ chức tập huấn, triển khai thi hành luật 

Dân quân tự vệ, luật Dự bị Động viên năm 2019, Luật nghĩa vụ quân sự. 

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra, thẩm định Quy hoạch xây 

dựng các công trình trong căn cứ chiến đấu 1 của Bộ CHQS tỉnh. 

- Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo kết quả triển khai Công tác 

Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 xong trước 20/11/2020. 

- Chuẩn bị các nội dung kiểm tra của Hội đồng GDQP-AN tỉnh năm 2020. 

Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kiểm tra 

công tác quốc phòng địa phương năm 2020 xong trước 30/11/2020. 

14. Công an thành phố 

- Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm 

trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi vi phạm pháp luật liên 

quan đến “tín dụng đen”; triệt xóa các điểm bán lẻ trái phép chất ma túy; xử lý 

nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế và môi trường. Làm tốt công 

tác quản lý Nhà nước về ANTT; Tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. 

 - Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình 

phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành 

hính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2020 xong trước 10/11/2020. 

- Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xong trước 30/11/2020. 

15. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

-  Chỉ đạo các trường tổ chức triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ năm 

học 2020 - 2021; tổ chức hội thi, hội giảng các cấp; Đồng thời thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. 
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- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm Ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11.  

- Củng cố và duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, các tiêu chí 

trường học đạt chuẩn quốc gia đối với các trường đã được công nhận. 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn trường học. 

16. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

- Tiếp tục tổ chức và quản lý các hoạt động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tổ chức tuyên truyền việc triển khai các giải 

pháp thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/5/2016 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

- Tiếp tục tập trung quản lý, kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh 

dịch vụ văn hóa công cộng và các hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn 

thành phố; tham mưu thực hiện tốt việc đánh giá công nhận gia đình, khối, thôn 

văn hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020 theo quy định. 

- Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và kỷ niệm 189 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 

04/11/2020); 111 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-

04/11/2020. 

17. Phòng Lao đôṇg - Thương binh và Xã hôị thành phố 

- Tiếp tục giải quyết chế đô ̣ trơ ̣cấp BTXH hàng tháng cho những trường 

hơp̣ đủ điều kiện năm 2020. Thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19 đối với đối tượng không thuộc Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg sau khi có quyết định phê duyệt của tỉnh  

- Quản lý, rà soát đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn để hoàn chỉnh hồ 

sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các phường, xã 

phối hợp với cơ sở đào tạo nghề thực hiện tuyển sinh các lớp đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn. 

18. Trung tâm Y tế thành phố:  

Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục 

giám sát tình hình dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch theo quy định. Tiếp tục 

tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. 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. Phối hợp thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm 

vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn. 

19. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao tại Phố đi 

bộ Kỳ Lừa. 

- Chủ động cập nhật, thay thế nội dung tuyên truyền tại các cổng chào 

theo định hướng tuyên truyền và phù hợp với thời điểm. Thực hiện tuyên truyền 
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kỷ niệm 189 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2020); 111 năm 

Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2020. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ 

cảnh quan tại khu di tích Thành Nhà Mạc. Thực hiện tốt việc quản lý các khu di 

tích trên địa bàn thành phố được giao. 

20. UBND các phường, xã: 

- Tiếp tục duy trì ra quân xử lý công tác trật tự đô thị trên địa bàn. Tăng 

cường kiểm tra thực hiện các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Duy 

trì các tuyến phố văn minh; Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng, kịp 

thời xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng. 

- Tổ chức rà soát thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Kiện toàn 

hội đồng nghĩa vụ quân sự của xã, phường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt 

khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. 

- UBND phường Tam Thanh: Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố cải 

tạo, sửa chữa hệ thống điện nước  tại Trụ sở UBND phường Tam Thanh (cũ) tại 

đường Tam Thanh và đường Lê Hồng Phong để Trạm y tế phường chuyển vào 

hoạt động; Khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục và tham mưu trình hồ sơ 

để thực hiện cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường 

hợp ông Đỗ Trí Mạc. 

- UBND phường Hoàng Văn Thụ: phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn trong thời gian tổ chức hoạt động của Tuyến phố đi 

bộ Kỳ Lừa. Vận động nhân dân  thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại 

Tuyến phố đi bộ . 

- UBND xã Hoàng Đồng: Tiếp tục thực hiện chương trình Mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới đã đạt, thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; phối hợp với các đơn 

vị liên quan tuyên truyền và giải quyết những vướng mắc trong công tác kiểm 

đếm thu hồi đất Dự án Khu đô thị nam Hoàng Đồng mở rộng. 

 UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ 

chức thực hiện./. 

 

   
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy;(b/c) 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 

- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Quân 
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