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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tic̣h, các Phó Chủ tic̣h UBND thành phố Laṇg Sơn 

(Ngày 29 tháng 4 năm 2021) 

 

Ngày 29/4/2021, taị cuôc̣ hop̣ giao ban 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. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:  

Kịp thời tham mưu triển khai các văn bản phòng chống Covid-19 trên địa 

bàn; phối hợp với Công an thành phố thực hiện tổ chức Hội nghị gặp mặt người 

có uy tín năm 2021. 

Chủ trì phối hợp với Đội QLTT số 1, Trung tâm y tế thành phố triển khai 

kiểm tra công tác ATTP theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý hành nghề 

y dược tư nhân. 

Tiếp tục tổ chức kiểm tra thực hiện việc sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử 

Ioffice bằng hình thức trực tiếp hoặc trên hệ thống, kịp thời tham mưu văn bản để 

chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa thường xuyên, không đúng quy trình. 

2. Phòng TN&MT thành phố: Chủ động tham mưu công tác quản lý đất 

đai theo quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp đổi 

GCNQD đất. Tiếp tục tổ chức kiểm tra giám sát việc thu gom vận chuyển rác, 

đảm bảo công tác VSMT trên địa bàn. Đôn đốc các phường Vĩnh Trại, Đông 

Kinh thực hiện vận động các hộ dân trên địa bàn thu hoạch cây cối và rau màu, 

vệ sinh môi trường khu vực kè sông kỳ cùng. 

Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan rà soát 

các tuyến đường đã ban hành quyết định thu hồi đất nhưng đến thời điểm hiện 

nay chưa thực hiện hoặc đã thực hiện xong nhưng không thu hồi hết phần diện 

tích đất đã có quyết định thu hồi (dự án Quốc lộ 4B - đường Ngô Quyền, đường 

Văn Vỉ, đường Chu Văn An…), tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem 

xét cấp GCNQSD đất cho nhân dân theo quy định. 

3. Phòng Nội vụ thành phố: Tham mưu cho UBBC và UBND thành phố 

triển khai, tổ chức tập huấn các nội dung liên quan công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. chủ trì phối hợp với Văn phòng 

HĐND-UBND tiến hành kiểm tra kỷ cương hành chính tại các đơn vị. 

4. Phòng Quản lý đô thị thành phố: 
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Tham mưu các nội dung liên quan đến xây dựng quy hoạch chung, mở 

rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn.  

Tiếp tục kiểm tra đôn đốc việc khắc phục, sửa chữa hệ thống camera trên 

địa bàn. Tham mưu triển khai các biện pháp đảm bảo ATGT, TTĐT trong dịp 

nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021 trên địa bàn thành phố. 

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

kiểm đếm Giải phóng mặt bằng đối với dự án Công viên chợ bờ sông đoạn từ 

đối diện khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng; Tiếp tục triển khai dự án khu 

đô thị mới Bến Bắc. 

Tập trung triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, hàng tuần 

báo cáo tiến độ thực hiện để lãnh đạo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. 

6. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: Tiếp tục thực hiện công tác 

quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; 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 07/5/2021. 

7. Trung tâm VH-TT thành phố: Tổ chức tuyên truyền, triển khai trang 

trí trên các địa điểm công cộng, tuyến đường… về bầu cử đại biểu Quốc hội, 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch; Tăng cường công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức tốt kỳ thi học kỳ II 

năm học 2020-2021 đúng quy chế; Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid - 19 đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh tại các nhà 

trường. 

9. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố: Thông báo taṃ dừng các 

hoaṭ đôṇg taị Phố đi bô ̣từ ngày 30/4/2021 cho đến khi có thông báo mới. Kiểm 

tra công tác trang trí, tuyên truyền đảm bảo mỹ quan đô thị. 

10. Công an thành phố: Chuẩn bị các nội dung liên quan tổ chức Hội 

nghị bồi dưỡng kiến thức kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh cho 

người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021.  

11. Ban CHQS thành phố: Chuẩn bị các nội dung liên quan tổ chức Hội 

thi pháp luật về Dân quân tự vệ; Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai 

đoạn 2013-2020.  

12. UBND các phường, xã: 

Chủ động triển khai công, tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo 

của Trung ương, Tỉnh, thành phố và ngành y tế. Triển khai công tác trật tự đô thị 

theo kế hoạch. 

Tổ chức thực hiện sử dụng phần mềm văn phòng điện tử ioffice theo đúng 

trình tự; chỉ đạo chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính.  
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Thường xuyên rà soát việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt 

người ứng cử và tổ chức trang trí khu vực bầu cử theo đúng quy định; tiếp tục 

triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo tiến 

độ giải ngân trong hết tháng 6/2021 đạt 40% 

12. UBND phường Vĩnh Trại, Phường Đông Kinh: thực hiện vận động 

các hộ dân trên địa bàn thu hoạch cây cối và rau màu, tổ chức vệ sinh khu vực 

kè sông Kỳ Cùng đảm bảo VSMT, mỹ quan đô thị. 

13. Yêu cầu UBND phường Chi Lăng: Khẩn trương kiểm tra và xử lý 

công trình xây dựng (nếu có hành vi vi phạm) trên đồi Đèo Giang, báo cáo kết 

quả về UBND thành phố xong trước ngày 06/5/2021. 

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 

 


		2021-05-04T09:06:30+0700


		2021-05-04T09:06:31+0700


		2021-05-04T09:06:32+0700


		2021-05-04T09:06:33+0700


		2021-05-04T09:06:42+0700




