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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 01/2021 

 

Ngày 20/01/2021, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành 

phố đã chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc thường kỳ tháng 01/2021. 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí 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 01/2021 và nhiệm vụ công tác tháng 02/2021 do 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 như sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị: Nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 

01/CT-UBND ngày 07/01/2021 của UBND thành phố về triển khai một số 

nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Triển khai 

thực hiện đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành 

phố về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

2. Đội Quản lý thị trường số 1: Tổ chức theo dõi, đánh giá nguồn cung, 

nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu 

cao, chủ động phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không gây tăng giá đột biến 

trong dịp Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Đẩy 

mạnh các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu tăng cường quản lý công tác 

thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công. Tập trung quản lý chi ngân sách nhà 

nước chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, nhất là trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối 

năm; rà soát, cắt giảm hoặc tạm ngừng các khoản chi chưa thật sự cấp bách, nội 

dung không thiết thực.  

4. Chi cục Thuế thành phố:  

- Chủ trì tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị của UBND thành phố về tăng 

cường kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; tập 

trung thu thuế môn bài cơ bản hoàn thành trong tháng 01 năm 2021; phối hợp 

với các đơn vị liên quan, các phường, xã triển khai các biện pháp tăng cường 

công tác đôn đốc thu hồi nợ nhằm giảm nợ đọng thuế. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thu ngân sách nhà nước năm 

2021 trên địa bàn thành phố. 
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5. Ban quản lý dư ̣ án đầu tư xây dựng: Khẩn trương triển khai thực 

hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm 2021. Tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công 

trình xây dưṇg ngay từ đầu năm, đặc biệt là ngay sau thời gian nghỉ Tết Nguyên 

đán. Tập trung thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán đối với khối lượng 

thực hiện và các công trình hoàn thành của năm 2020. 

6. Phòng Quản lý đô thị: Tăng cường thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô 

thị, kiểm tra sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn trang 

trí trên các đường phố. Triển khai tốt kế hoạch trang trí hoa tươi trên một số vị 

trí theo kế hoạch được phê duyệt; cải tạo, trồng và chăm sóc hoa tươi, cây cảnh 

tại các đảo giao thông, giải phân cách đường, công viên, vườn hoa, cây xanh 

đường phố.  

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

 - Tiếp tục chủ động phối hợp với UBND các phường, xã thường xuyên 

duy trì công tác trật tự đô thị trên các tuyến phố văn minh; đảm bảo trật tự 

ATGT trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 

2021.  

- Chủ động, tích cực tổ chức ra quân độc lập công tác quản lý trật tự đô 

thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; đôn đốc các phường, xã ra quân xử lý mái che 

mái vẩy, đổ rác thải vật liệu xây dựng sai quy định 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Đôn đốc, kiểm tra Công ty TNHH 

Huy Hoàng thực hiện công tác thu gom rác, đảm bảo VSMT và mỹ quan đô thị 

trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ hội. Phối hợp với Thành đoàn và các 

đơn vị liên quan tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, 

không xả rác xuống sông, hồ; để túi nilon và các đồ hóa giải đúng nơi quy định 

trong ngày Lễ Ông Công, Ông Táo (23 tháng Chạp năm Canh Tý) và trong dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

9. Phòng Kinh tế thành phố:  

- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã tiếp tục duy trì và 

nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu; Hướng dẫn 

UBND các xã triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Chuẩn bị tốt các 

điều kiện phát động tết trồng cây đầu xuân 2021. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình Lễ phát động trồng 

cây hoa Đào xuân Tân Sửu 2021 tại xã Hoàng Đồng; Xây dựng Kế hoạch ra 

quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nhân dịp xuân Tân Sửu 2021;  

Chỉ đạo các xã rà soát, hướng dẫn lựa chọn diện tích trồng Đào trên địa bàn theo 

Kế hoạch của tỉnh. Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân trên 

địa bàn thành phố. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tham gia Cuộc thi Vườn cây Hoa Đào 

và Cây Hoa đào đẹp Xứ Lạng trong khuôn khổ Festival  Hoa Đào - Xuân Xứ 

Lạng năm 2021.  
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10. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - 

mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; Tổ chức các hoạt động Văn hóa - Du lịch và tổ 

chức Lễ hội truyền thống Xuân Tân Sửu 2021 đảm bảo văn minh, tiết kiệm, thiết 

thực, hiệu quả, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong 

tục, tập quán và điều kiện thực tế của từng địa bàn để đáp ứng nhu cầu của nhân 

dân và du khách trong dịp Tết. 

- Phối hợp với UBND các phường, xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại trụ sở các cơ quan, 

ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và các hộ dân cư trên địa bàn. 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh đón Tết Nguyên đán 2021 với 

tinh thần vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, an toàn; không vi phạm tệ nạn xã hội. Rà 

soát hệ thống cây xanh tại khuôn viên các nhà trường, xây dựng phương án 

trồng cây tại khuôn viên các trường học trong Tết trồng cây đầu năm. 

- Tổ chức triển khai ký cam kết với phụ huynh, các em học sinh không vi 

phạm quy định về pháo, ATGT trong dịp nghỉ Tết, Lễ hội. Chỉ đạo các trường 

học thực hiện tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường; trang trí cờ Tổ quốc, băng 

rôn, khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra thu chi ngoài ngân 

sách, kiểm tra công tác trước Tết Nguyên đán, kiểm tra DTHT ngoài nhà 

trường… 

- Củng cố và duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Tăng cường cơ 

sở vật chất các trường học, ảm bảo an toàn trường học. Củng cố và duy trì các 

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

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

- Tham mưu triển khai Chương trình tổ chức thăm và tặng quà cho đối 

tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 

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, đầm ấm. 

- Phối hợp với với lực lượng chức năng của Công an thành phố, các 

phường, xã rà soát đối tượng lang thang cơ nhỡ, đề xuất phương án giải quyết, 

không để tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn, đặc biệt là các di tích, 

danh thắng và khu vực tổ chức Lễ hội truyền thống. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện thực 

hiện tốt Lễ dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng 

đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố theo 

Chương trình của tỉnh. 
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- Rà soát, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách trên địa 

bàn. Tiếp tục phối hợp UBND các phường, xã rà soát, tổng hợp những trường 

hợp có vướng mắc về chế độ chính sách, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện 

tháo gỡ. 

13. Phòng Nội vụ thành phố:  

- Tiếp tục tham mưu công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; kiêṇ toàn đôị ngũ 

lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vi;̣ UBND các phường, xã theo 

yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính. 

- Tham mưu triển khai kịp thời công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2021 theo kế hoạch của tỉnh. 

14. Ban CHQS thành phố 

- Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tốt công tác Quốc 

phòng quân sự địa phương; Khảo sát tham mưu cho thành phô vị trí căn cứ 

chiến đấu của thành phố Lạng Sơn;  

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ Bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, Tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021; bảo đảm an toàn tuyệt đối việc tổ chức bắn pháo hoa Tết 

Nguyên đán Tân Sửu.  

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo  

trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng Luật, đúng thời gian và làm tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh COVD-19 để ngày giao, nhận quân là ngày hội của tuổi 

trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

15. Công an thành phố 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, nắm tình hình người nước ngoài 

tại địa bàn, chỉ đạo tập trung nắm tình hình công dân trên địa bàn xuất cảnh trái 

phép sang Trung Quốc lao động. Tiếp tục nắm tình hình hoạt động của các tôn 

giáo; hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; tình hình liên quan 

đến việc triển khai các dự án trên địa bàn để tham mưu với Thành ủy, UBND 

Thành phố chỉ đạo, phòng ngừa phức tạp về ANTT. Phối hợp đảm bảo ANTT 

tại các điểm cách ly tự nguyện trên địa bàn. 

- Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo ANTT- TTATGT Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đêm Giao thừa và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021. 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”; chủ động phát hiện đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; 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. 

16. Phòng Tư pháp thành phố:  
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- Tiếp tục Tham mưu kịp thời với HĐND, UBND ban hành Quyết định 

công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lựu, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn 

bản QPPL hết hiệu lực một phần theo quy định; Ban hành báo cáo thẩm định 

văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành.  

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo dõi thi hành pháp Luật 

trên toàn diện các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Tham mưu cho Chủ tịch UBND 

Thành phố xử lý VPHC theo thẩm quyền; cập nhật các văn bản QPPL mới liên 

quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực để tham mưu các 

Quyết định kịp thời, đúng quy định. 

17. Thanh tra thành phố: Tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND thành 

phố tổ chức họp tư vấn và đối thoại giải quyết đơn của công dân theo quy định; xác 

minh và hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh các đơn khiếu nại, tố cáo được giao 

tham mưu giải quyết; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục 

tham mưu cho Tổ công tác rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với vụ việc phức tạp, 

kéo dài; Xác minh làm rõ và tham mưu cho UBND thành phố báo cáo một số vụ 

việc có đơn do các cấp chuyển đến.  

 18. Trung tâm Y tế thành phố: Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho nhân dân. Giám sát tình hình dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch theo 

quy định. Phối hợp thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn dịp trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội 

Xuân năm 2021. 

19. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Tham mưu thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan 

trên đường phố nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Thường xuyên theo dõi, kiểm 

tra, khi băng rôn, áp phích tuyên truyền hết thời hiệu tuyên truyền hoặc bị hư 

hỏng... phải tháo dỡ hoặc thay thế, tránh gây mất an toàn giao thông và mỹ quan 

đô thị; thường xuyên cập nhật kịp thời nội dung tuyên truyền tại các cổng chào 

trên địa bàn thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu xây dựng 

và tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp chào 

đón Giao thừa xuânTân Sửu 2021. 

20. UBND các phường, xã:  

- Tổ chức thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách, các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2021; thực hiện tốt các chính sách 

an sinh xã hội trên địa bàn; chủ động rà soát kỹ các đối tượng, đảm bảo tất cả 

các hộ nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đều có Tết, 

được đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm. 

- Tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT, phòng chống pháo trên địa bàn; Tổ 

chức ra quân công tác dảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chống lẫn chiếm 

vỉa hè, lòng đường. Chủ động trong công tác phòng chống dịch. 
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- Triển khai kịp thời công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 -2021 theo hướng dẫn của cấp trên, kế hoạch của Thành phố đảm 

bảo đúng quy định. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo 

quy định của pháp luật./. 

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c0; 

- TT Thành ủy (b/c0; 

- 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 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 
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