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THÔNG BÁO
Kết luận giao ban Chủ tich,
̣ các Phó Chủ tich
̣ UBND thành phố La ̣ng Sơn
(Ngày 31 tháng 12 năm 2021)
Ngày 31/12/2021, 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 hiêṇ
mô ̣t số nhiê ̣m vu ̣ như sau:
1. Chi cục thuế thành phố
- Tập trung triển khai công tác quản lý thu ngân sách năm 2021, thực hiện
quyết liệt công tác chống thất thu; xử lý, thu hồi nợ các loại thuế, nhất là thu tiền
sử dụng đất. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Đề án tăng thu ngân sách,
chống thất thu ngân sách trên địa bàn.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo
Chỉ thị thu ngân sách thành phố năm 2021.
2. Đội Quản lý thị trường số 1: Tăng cường công tác đấu tranh chống
buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại, hàng kém chất lượng gắn
với công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng kém chất lượng, tăng
cường công tác bình ổn giá trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2021.
3. Phòng Kinh tế thành phố: Tiếp tục tuyên truyền người dân chăm sóc,
phòng cháy chữa cháy rừng, theo dõi sâu róm hại thông;tăng cường phòng, chống
dịch bệnh, đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm; Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc nhân dân
chăm sóc rau màu, vận động các HTX, nhóm sản xuất gieo trồng theo quy trình
VietGAP. Chuẩn bị tốt các điều kiện phát động tết trồng cây đầu xuân 2021.
4. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
Tham mưu trang trí hoa tươi tại các đảo giao thông, khuôn viên trụ sở các
cơ quan của tỉnh, thành phố và một số khu vực khác; tăng cường thực hiện công
tác duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị; kiểm tra và vận hành hệ thống điện chiếu
sáng công cộng trên địa bàn: thay thế sửa chữa kịp thời các hệ thống đèn chiếu
sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, đèn trang trí đảm bảo chiếu sáng
thường xuyên phục vụ Tết Dương lịch 2021, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ
hội Xuân 2021.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn
đốc công tác vệ sinh môi trường trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán
Tân sửu
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Chỉ đạo các trường tổ chức
sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 – 2021.Tiếp tục
kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn trường học.
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7. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Tham mưu Kế hoạch tổ
chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021; tổ chức các hoa ̣t động Văn hóa -Du lịch và tổ chức Lễ hội truyền
thống Xuân Tân Sửu 2021.
8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: Tham mưu
triển khai Kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách, các gia
đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; thực
hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; yêu cầu rà soát kỹ các
đối tượng, đảm bảo tất cả các hộ gia đình trên địa bàn đều có Tết, được đón Tết
Nguyên đán vui tươi, lành mạnh.
9. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Tiếp tục thực hiện công
tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên đường phố chuẩn bị Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chủ động thay thế
các pano bị rách, bạc màu đảm bảo mỹ quan đô thị...
10. Trung tâm y tế thành phố: Quản lý tốt các cơ sở kinh doanh y,
dược ngoài công lập, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố; Tiếp
tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Covid -19và các bệnh truyền nhiễm khác. Theo dõi, giám sát sức khỏe các
chuyên gia người nước ngoài cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn.
11. Công an thành phố: Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố triển
khai Kế hoạch Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trong
dịp Tết Nguyên Đán năm 2021.
12. Ban CHQS thành phố: tham mưu cho UBND thành phố đăng ký với
Bộ CHQS tỉnh bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức bắn pháo hoa an toàn tuyệt đối đúng
thời gian quy định của tỉnh.
13. UBND các phường, xã: Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi
trường, đảm bảo trật tự đô thị, treo cờ tổ quốc các ngày lễ Tết Dương lịch 2021,
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn.
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.
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