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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn 

(Ngày 23 tháng 4 năm 2021) 

 

Ngày 23/4/2021, tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch và các Phó 

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND 

thành phố đã kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số 

nhiệm vụ như sau: 

1. Phòng Nội vụ: Chủ động tham mưu thực hiện công tác bầu cử theo kế 

hoạch, Xây dựng báo cáo, các nội dung liên quan phục vụ Đoàn kiểm tra của Tỉnh 

về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Bố trí lịch họp hằng tuần đánh giá, triển khai các dự án trọng điểm của 

tỉnh, thành phố để các phòng, ban, đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện và tháo gỡ 

các khó khăn vướng mắc; Đôn đốc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố 

quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính, không để tồn đọng quá hạn đặc biệt 

quan tâm lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường. 

3. Ban Quản lý dự án ĐTXDCB thành phố: Đẩy nhanh tiến độ triển khai 

các dự án; Khẩn trương thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công theo kế 

hoạch đã đề ra, đảm bảo công tác giải ngân hết tháng 06/2021 đạt 60%. 

4. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố:  

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; 

Tổ chức kiểm tra, phối hợp đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện ra quân 

đảm bảo công tác trật tự đô thị dịp 30/4, 01/5 và bầu cử đại biểu Quốc hội, 

HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. 

5. Trung tâm phát triển quỹ đất: Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kiểm đếm 

bồ thường hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn như (dự án trục đường đối 

ngoại công an tỉnh; đường dẫn vào nhà ở xã hội số 2, công viên hồ phai 

loạn….). Tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, 

hàng tuần xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện để UBND thành phố họp xem xét 

tiến độ và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc. 

6. Trung tâm Y tế thành phố 

Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các phường, 

xã. Phối hợp khám sàng lọc, thường trực cấp cứu sau tiêm phòng Covid-19 tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh. Phối hợp thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm.  
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7. 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 

8. UBND các phường, xã 

- Triển khai công tác trật tự đô thị, thực hiện tổng vệ sinh môi trường, mỹ 

quan đô thị, đường làng, ngõ xóm, các điểm bầu cử…. đợt nghỉ lễ 30/4, 01/5 và 

dịp bầu cử đại biểu quốc hội, HĐND nghiệm kỳ 2021-2026. 

- Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, tổ chức 

triển khai công tác thu ngân sách, chủ động trong công tác phòng chống dịch 

covid-19. 

- Tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả kịp thời đúng quy định, không để tồn đọng quá hạn đặc biệt là lĩnh 

vực tài nguyên môi trường, lĩnh vực đất đai. 

- Thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp 

với cơ quan thuế triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức 

thu thuế tập trung trong tháng 4/2021 gắn với thu các loại quỹ, phí đạt kết quả 

cao nhất 

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án chuyển tiếp 

được giao làm chủ đầu tư; Khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác 

giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo công tác giải ngân hết tháng 06/2021 đạt 40%. 

 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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