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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tic̣h, các Phó Chủ tic̣h UBND thành phố Laṇg Sơn 

(Ngày 05 tháng 02 năm 2021) 

 

Ngày 05/02/2021, taị cuôc̣ hop̣ giao ban thường kỳ của Chủ tic̣h và các 

Phó Chủ tic̣h UBND thành phố Laṇg Sơn, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch 

UBND thành phố đa ̃kết luận chỉ đaọ các cơ quan, đơn vị tâp̣ trung thưc̣ hiêṇ 

môṭ số nhiêṃ vu ̣như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã: Tổ chức thực hiện tốt 

các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm, nhất là trong bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, phòng chống 

pháo, cháy nổ, trực tết tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực 

hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị; đảm 

bảo môi trường sạch đẹp, khang trang trong dịp Tết. 

2. Phòng Kinh tế 

Tham mưu xây dựng chương trình và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ 

phát động “Tết trồng cây” xuân Tân Sửu 2021. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ 

chức Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp đầu xuân 2021. 

3. Phòng Quản lý đô thị: 

Thực hiện cải tạo, trồng và chăm sóc hoa, cảnh cây tại các đảo giao thông, 

vỉa hè, dải phân cách đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường. Kiểm tra, 

thay thế sửa chữa hệ thống điện đảm bảo chiếu sáng thường xuyên phục vụ Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021. Kiểm tra, đôn đốc UBND các phường, xã 

ra thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị. 

4. Đội Quản lý Trật tự đô thị: 

Tăng cường tổ chức ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị - trật 

tự xây dựng, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn thành phố.  

5. Đội Quản lý thị trường số 1: 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 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 dịp Tết Nguyên Đán năm 2021. 
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6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng đảm bảo công tác vệ sinh môi 

trường trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Phối hợp với 

các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý việc ứ đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường tại 

khu vực suối Lao Ly, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

7. Phòng Nội vụ thành phố  

- Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố ban hành các quyết điṇh về chế 

đô ̣chính sách đối với cán bô,̣ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vi,̣ UBND 

các phường, xa ̃theo quy điṇh; Triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử;  

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham mưu cho UBND 

thành phố ban hành các Quyết điṇh bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo 

viên và xếp lương đối với viên chức theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn đã công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non hạng III; giáo viên tiểu học hạng III; giáo viên trung học cơ sở 

hạng II năm 2020. 

8. Ban CHQS thành phố 

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

phòng quân sự địa phương; Tiếp tục triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt 

đối việc Tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu.  

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch công tác giáo dục 

quốc phòng và an ninh năm 2021 xong trước ngày 18/02/2021. 

9. Công an thành phố: Tiếp tục triển khai phương án đảm bảo ANTT- 

TTATGT đêm Giao thừa và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Quán triệt, 

triển khai thực hiện nghiêm túc 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 năm 2021.  

10. Phòng Tư pháp thành phố: Tiếp tục tham mưu cho UBND thành 

phố thực hiện tốt nguyên tắc “một cửa trong lĩnh vực chứng thực và hộ tịch, kiểm 

tra xác minh hồ sơ chặt chẽ, trả kết quả đúng thời hạn luật định. Thực hiện thẩm 

định kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; Triển khai Kế 

hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm  2021. 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh và gia đình 

ký cam kết thực hiện cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, 

đốt pháo nổ; tham gia giao thông đúng quy định. 

12. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 
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Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2020. Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh Covid -19; phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và 

thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

13. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Thực hiện tốt chính sách đối với Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội 

và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội khác, chi trả trợ cấp cho các đối tượng 

đảm bảo đúng quy định. Thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin, hỗ trợ kịp 

thời không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết. 

14. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố  

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa 

xuân Tân Sửu. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chủ động thay thế các pano bị 

rách, bạc màu đảm bảo mỹ quan đô thị. Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các phường, 

xã thực hiện trang trí khánh tiết, tăng âm loa đài tổ chức các hoạt động văn hoá, văn 

nghệ, thể thao tại các Lễ hội truyền thống. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh Covid - 19. 

15. Trung tâm Y tế thành phố 

Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp Covid - 19 trên địa bàn. Theo dõi, giám sát sức khỏe các chuyên gia 

người nước ngoài cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn. Đặc biệt, thực 

hiện nghiêm việc rà soát, truy vết, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe các công 

dân từ vùng có dịch trở về hiện đang ở trên địa bàn 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.  

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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Quân 

 

 


		2021-02-08T15:13:59+0700


		2021-02-08T15:14:00+0700


		2021-02-08T15:14:01+0700


		2021-02-08T15:14:11+0700




