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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tic̣h, các Phó Chủ tic̣h  

UBND thành phố Laṇg Sơn (Ngày 14 tháng 5 năm 2021) 

 

Ngày 14/5/2021, 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. Yêu cầu Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố và UBND phường 

Chi Lăng: Nghiêm túc thực hiện kiểm tra, báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao 

theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 357/TB-UBND ngày 04/5/2021. 

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức rà 

soát lại các đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định  

số 505/QĐ-UBND ngày 03/4/2015, số 2154/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 và 

phương án quy hoạch chi tiết các Khu đô thị sinh thái Nà Chuông, Bình Cằm, 

thành phố Lạng Sơn, tham mưu xem xét điều chỉnh lại quy hoạch Khu liên hợp 

thể thao và Khu giáo dục và đào tạo tỉnh cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi (kết 

nối hạ tầng thuận lợi, quy mô diện tích rộng, có khả năng mở rộng trong dài hạn, 

ít dân cư, dễ triển khai thi công khi thực hiện dự án,...). 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện trong công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án 

đo đạc Bản đồ địa chính trên địa bàn các phường, xã. 

4. Phòng Nội vụ thành phố 

Tiếp tục Tham mưu cho UBBC thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan 

thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp trong ngày 23/5/2021 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đúng quy định. 

5. Công an thành phố  

- Tham mưu cho UBND thành phố 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. 

- Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo sơ kết công tác phòng chống 

ma túy 06 tháng đầu năm và phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2021 

xong trước ngày 22/5/2021. 
- Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo sơ kết công tác phối hợp kiểm 

soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 06 tháng đầu năm 2021 xong 

trước ngày 22/5/2021. 

6. Phòng Tư pháp thành phố: Chủ trì phố hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu cho UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình xử phạt vi 

phạm hành chính và việc tham mưu các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  

trong tháng 6/2021. 



 

 

2 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tiếp tục chỉ đạo các trường 

thực hiện công tác dạy - học theo hướng dẫn của ngành, tăng cường tuyên truyền 

về tại nạn thương tích và các dịch bệnh trong mùa hè; thực hiện công tác tuyên 

truyền, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Tiếp tục tăng cường tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục kiểm tra, rà soát công tác 

tuyên truyền băng zôn, khẩu hiệu cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử 

HĐND các cấp; kiểm tra cơ sở lưu trú du lic̣h, karaoke, quán bar, xông hơi, 

massage, spa, phòng tập gym, phòng tập yoga, phòng tập các môn thểduc̣ 

thểthao … trên điạ bàn thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: Thực hiện tốt 

các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền công tác an 

toàn vệ sinh lao động đến các đối tượng là các nhà thầu, công ty xây dựng trên 

địa bàn thành phố. 

10. Trung tâm y tế thành phố 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 

các mặt hàng lương thực, thực phẩm; đảm bảo công tác y tế dự phòng, không để 

xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm 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. Thực hiện nghiêm việc truy vết, rà soát, thống 

kê, giám sát, theo dõi, lập danh sách lấy mẫu, sàng lọc các trường hợp có yếu tố 

nguy cơ liên quan đến các ca bệnh nhiễm Covid-19 và các trường hợp đi từ vùng 

có dịch về hiện đang ở trên địa bàn thành phố. 

 11. Ủy ban nhân dân các phường, xã: Yêu cầu UBND các phường, xã 

chưa xây dựng Kế hoạch triển khai công tác giải ngân theo chỉ Thông báo kết 

luận số 379/TB-UBND ngày 10/5/2021; khẩn trương xây dựng kế hoạch gửi về 

Tài chính -Kế hoạch để tổng hợp, theo dõi. 

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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