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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tic̣h, các Phó Chủ tic̣h  

UBND thành phố Laṇg Sơn (Ngày 07 tháng 5 năm 2021) 

 

Ngày 07/5/2021, 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. Đối với việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện các dự án, 

cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn: Yêu cầu các cơ quan được 

giao nhiệm vụ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo trình tự, thủ tục để triển 

khai tổ chức cưỡng chế sau Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố: 

Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đôn đốc việc 

khắc phục, sửa chữa hệ thống camera trên địa bàn. Báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND thành phố trước ngày 13/5/2021. 

3. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố:  

Tiếp tục tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối 

với các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố: Dự án Khu tái định cư và dân cư 

Nam Nguyễn Đình Chiểu; Khu đô thị mới Mai Pha; Khu đô thị mới Bến Bắc; 

Xây dựng khu ở sinh thái sông Kỳ Cùng; Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I;… 

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

Khẩn trương phối hợp với UBND phường Vĩnh Trại kiểm tra công trình 

quây tôn “quán Ốc biển bờ La Hiên” đầu đường 37m (sau trụ sở Hải Quan cũ) 

báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/5/2021. 

5. Phòng Nội vụ thành phố  

Tham mưu cho thành phố UBND tổ chức Họp hội đồng sáng kiến ngành 

Giáo dục & Đào tạo và Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố xét công dân 

ưu tú; Thống kê thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với 

cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng giai đoạn 2021-2025 xong 

trước ngày 14/5/2021. 

6. Công an thành phố  

Tham mưu cho thành phố UBND tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm 

bảo ANTT bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

7. Trung tâm Y tế thành phố 
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Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các phường, xã để truy vết, 

điều tra dịch tễ tất cả những người trên địa bàn thành phố tiếp xúc gần và có liên 

quan đến các ca bệnh, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; tổ 

chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế tại các khách 

sạn, nhà khách cách ly tự nguyện trên địa bàn. 

8. Phòng Kinh tế thành phố 

Tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo ổn định thị 

trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch Covid-19. Chủ động xây dựng kê 

hoạch và triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Thực hiện các hoạt động dạy - học theo chỉ đạo của ngành. Tiếp tục thực 

hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp  phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

10. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Kiểm tra, hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện Kiểm tra 

cơ sở lưu trú trên điạ bàn 

11. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền lưu động về phòng, chống 

dịch bệnh Covid -19;  tiếp tục tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

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

12. Ủy ban nhân dân các phường, xã  

- Khẩn trương hoàn thành thu thuế tập trung trên địa bàn và đồng thời 

đảm bảo các biện pháp phòng, chống bệnh dịch Covid-19. 

-  Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống 

dịch trên địa bàn; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Yêu cầu UBND phường Tam Thanh: Xử lý dứt điểm các trường hợp 

kinh doanh bán hàng trên vỉa hè, lòng đường, tập trung đông người tại tuyến 

đường Nguyễn Phi Khanh để đảm bảo công tác TTĐT và phòng chống bệnh 

dịch Covid-19. 

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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