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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 4/2021 

 

 Ngày 20/4/2021, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố 

đã chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 4/2021. 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. 

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

an ninh tháng 4/2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2021 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 chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư các dự án, công trình: 

- Tổ chức nghiệm thu ngay khối lượng hoàn thành khi đủ điều kiện để giải 

ngân kế hoạch vốn, đồng thời hoàn tất thủ tục thanh toán để thu hồi vốn tạm ứng. 

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa 

vào sử dụng; khẩn trương lập báo cáo quyết toán và nộp hồ sơ quyết toán về cơ 

quan tài chính để thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành theo đúng quy định. 

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan tài chính trong việc lập báo cáo 

quyết toán dự án hoàn thành về trình tự, thủ tục hồ sơ pháp lý (nếu có vướng 

mắc) để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm 

quyền phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem 

xét, quyết định. 

- Yêu cầu UBND các phường, xã được giao làm chủ đầu tư các dự án, 

công trình xây dựng kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tỷ lệ 

giải ngân các nguồn vốn đến ngày 30/4/2021 đạt trên 40% kế hoạch, đến ngày 

30/9/2021 đạt trên 60% kế hoạch. 

2. Chi cục Thuế thành phố: Tập trung nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; 

tăng cường các giải pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt trong lĩnh vực vận 

tải, kinh doanh. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình 

hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 để kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; chủ động rà soát tiến độ 

giải ngân của của từng dự án để kịp thời đề xuất phương án xử lý cụ thể, kiên 

quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả 

năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư. 

4. Phòng Quản lý đô thị 

- Nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy 

nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ các thẩm định dự án, thiết kế, dự toán các dự 

án đầu tư xây dựng; kiểm soát nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn xây dựng 

công trình theo Công văn số 657/UBND-KTN ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh. 
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- Chủ động phối hợp với đơn vị tài trợ lập quy hoạch, tiếp nhận nguồn 

kinh phí tài trợ và thực hiện các bước lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu cho UBND thành phố 

trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để 

thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố; phối hợp rà soát, tổng 

hợp việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án để phục 

vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn. 

6. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung GPMB dứt điểm dự án Kè 

suối Lao Ly và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh  tiến độ đầu tư. Đồng thời, thanh 

thải lòng suối để kịp thời thoát nước mùa mưa, lũ. 

- Để khắc phục tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông đường Chu Văn An 

làm ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân, học sinh các Trường tiểu học, THCS 

Đông Kinh và trường THPT Chu Văn An: Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng thành phố thực hiện lập dự án đầu tư Cải tạo đoạn tuyến đường Lý Thái Tổ 

- Chu Văn An (đoạn từ đường Bà Triệu đến nhà văn hóa Khối 5, phường Đông 
Kinh) gồm cải tạo mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước cho phù hợp.  

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Khẩn trương hoàn thành 

công tác thống kê đo đạc, kiểm đếm và trình phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn theo đúng kế hoạch đã được 

phê duyệt. 

8. Phòng Nội vụ thành phố 

- Tiếp tục triển khai kịp thời công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021 theo kế hoạch. Tham mưu thực hiện các nội 

dung phục vụ Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử theo Kế hoạch số 03-KH/BCĐBB 

12/04/2021 và thông báo số 39-TB/TU ngày 14/4/2021 của Tỉnh ủy. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho thành phố thực hiện 

các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính của tỉnh. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chỉ đạo công tác tổ chức thi và chấm thi học kì II, Lễ tri ân và trưởng 

thành cho học sinh các lớp cuối cấp. Tăng cường tuyên truyền công tác đảm bảo 

an toàn cho học sinh trong thời gian hè. 

- Triển khai Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 theo 

hướng dẫn của tỉnh, thành phố. Hoàn thiện hồ sơ phương án bổ sung, tu bổ cơ sở vật 

chất các nhà trường đảm bảo tính cấp thiết chuẩn bị năm học 2021 – 2022. 

10. Phòng Văn hóa - Thông tin  

- Hướng dẫn công tác trang trí tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Tiếp tục hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông 

minh IOC thành phố Lạng Sơn. 

11. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Thực hiện công tác trang trí tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và 
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Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động 

(1/5) trên địa bàn. 

- 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. 

12. Trung tâm Y tế thành phố 

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

định. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. Phối hợp thực hiện kiểm tra công tác 

bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn. Theo dõi, 

giám sát sức khỏe các chuyên gia người nước ngoài cách ly tập trung tại các khách 

sạn đang quản lý. 

13. Đối với Nhà văn hóa Khối Đèo Giang, phường Chi Lăng:  

Hiện nay đã có Quyết định giao đất của UBND tỉnh, khu đất phù hợp với Quy 

hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất tuy nhiên có một phần diện tích không phù 

hợp Quy hoạch chi tiết xây dựng, để tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình 

đảm bảo đúng tiến độ.  

Giao UBND phường Chi Lăng tiến hành các thủ tục đầu tư và khởi công xây 

dựng công trình để cho nhân dân có nơi sinh hoạt cộng đồng.  

Giao Phòng Quản lý đô thị rà soát công trình nhà văn hóa chưa phù hợp cập 

nhật điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng trong thời gian tới 

đảm bảo theo quy định. 

 UBND thành phố, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
   
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- 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 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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