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1. Chi cục thuế thành phố 

Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã thực hiện công tác tổ chức 

thu thuế tập trung đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố, hàng tuần báo cáo 

UBND thành phố về kết quả thực hiện. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu rà soát trình tự, thủ tục hồ 

sơ tổ chức cưỡng chế đối với các dự án: Khu đô thị Phú Lộc I+II và đường trục 

chính 37m đoạn qua Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn; Cưỡng chế thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. 

- Tập trung khẩn trương tham mưu hoàn thành công tác đo đạc Bản đồ địa 

chính và cấp mới, cấp đổi GCNQS đất. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại các nhà trường chuẩn 

bị năm học 2021-2022. Hoàn thiện đề án trường Hoa Hướng Dương tại xã 

Hoàng Đồng. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

Hướng dẫn, kiểm tra công tác trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH 

khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; Tiếp tục hướng dẫn 

công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; duy trì các hoạt động 

tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

5. Phòng Nội vụ thành phố  

- Tham mưu cho thành phố Báo cáo và các nội dung phục vụ đoàn kiểm 

tra của BCĐ Bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố 

Lạng Sơn theo thông báo số 39-TB/TU ngày 14/4/2021 của tỉnh ủy Lạng Sơn. 

- Tham mưu cho thành phố UBND báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến 

cấp cơ sở xong trước ngày 20/4/2021. 
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- Tham mưu cho thành phố UBND Công văn góp ý, đăng tải văn bản quy 

phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lạng Sơn (dự thảo Tờ trình, 

Nghị quyết bãi bỏ NQ 33/2004/NQ-HĐNDKXIV) xong trước ngày 22/4/2021. 

6. Phòng Tư pháp thành phố  

- Tham mưu cho thành phố UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021 xong trước ngày 22/4/2021. 

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

- Tập trung thực hiện công tác kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng 

các dự án trọng điểm của tỉnh và tham mưu báo cáo tiến độ hàng tuần đối với 

các dự án để UBND thành phố xem xét chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Hạ tầng khu 

dân cư Khối 8 phường Đông Kinh và dự án Cải tạo nâng cấp ao Hang Hủi. 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố, phòng Tài nguyên và 

Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu trình tự cưỡng chế thu hồi đất 

đối với ông Ngọc để thực hiện dự án Kè suối Lao Ly. Tập trung đẩy nhanh công 

tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án theo tiến độ. 

8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

- Tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quyết toán hoàn 

thành các dự án, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn các dự án đầu tư công trong 6 

tháng đầu năm 2021 đạt 60%. 

- Khẩn trương thực hiện công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán dự án Chỉnh 

trang cảnh quan thành nhà Mạc để bàn giao cho Trung tâm VH-TT xây dựng đề án 

quản lý, sử dụng. 

9. Trung tâm Y tế thành phố 

Phối hợp tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 

các phường, xã. Theo dõi, giám sát sức khỏe các chuyên gia người nước ngoài 

cách ly tập trung tại các khách sạn. 

10. Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

Thực hiện công tác trang trí công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 đảm bảo đúng quy định. 

11. UBND các phường, xã 

UBND xã Mai Pha: Thông báo Quyết định về việc công nhận xã Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên hệ 

thống loa phát thanh, trang TTĐT xã và trên trang TTĐT thành phố. 
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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. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Quân 
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