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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tic̣h, các Phó Chủ tic̣h  

UBND thành phố Laṇg Sơn (Ngày 28 tháng 5 năm 2021) 

 

Ngày 28/5/2021, taị cuôc̣ hop̣ giao ban thường kỳ của Chủ tic̣h và các Phó 

Chủ tic̣h UBND thành phố Laṇg Sơn, Đồng chí 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 

Triển khai thực hiện hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-

iOffice), hệ thống Cổng dịch vụ công và thông tin một cửa điện tử (VNPT-

iGate), hệ thống thư điện tử công vụ chính thức dùng chung một tài khoản và 

mật khẩu đăng nhập từ ngày 31/5/2021.  

2. Chi cục thuế thành phố 

Tiếp tục tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các giải pháp triển khai 

thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo các Đội 

thuế quyết liệt thu đối với những khoản thu, sắc thuế và đôn đốc thu hồi nợ thuế.  

3. Phòng Quản lý đô thị: 

Nghiên cứu, hướng dẫn Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn thiết kế phương 

án xây dựng các kiot tại cổng sau (đường Nguyễn Du) của Chợ Đông Kinh đảm 

bảo mỹ quan và đô thị và quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại đã được phê 

duyệt. 

4. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố 

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố; Tập trung đẩy nhanh 

công tác giải phóng mặt bằng các dự án Khu đô thị mới Bến Bắc; Khu tái định 

cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu;… 

- Khẩn trương nghiên cứu phương án xử lý, khắc phục tồn tại (2 vị trí cột 

điện số 26, 30 nằm trên vỉa hè trục đường Lê Lợi) sau thi công công trình: di 

chuyển đường dây điện 22kV để GPMB khu công viên cây xanh phía Bắc cầu 

Kỳ Cùng, đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn. 
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4. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

Phối hợp với UBND các phường, xã nghiêm túc tăng cường thực hiện 

công tác đảm bảo trật tự đô thị, cương quyết xử lý dứt điểm chợ cóc, chợ tạm, 

lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, nơi tập trung đông người, đặc 

biệt tại các tuyến đường Bắc Sơn, 17 tháng 10,  Phai Vệ, Nguyễn Thái Học,… 

duy trì thường xuyên lực lượng đảm bảo trật tự đô thị tại các tuyến đường, xử lý 

nghiêm các trường hợp theo quy định về phòng chống dịch Covid. 

5. Phòng Kinh tế thành phố 

Tiếp tục triển khai các hoạt động đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ các khu vực cách ly nhằm 

ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã xây dựng 

kế hoạch triển khai đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu 

dân cư kiểu mẫu. 

6. Trung tâm Y tế thành phố 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các phường, xã để rà soát, 

truy vết tất cả các trường hợp 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 cơ sở cách 

ly tập trung, tại các khách sạn, nhà khách cách ly trên địa bàn thành phố. 

- Rà soát, khảo sát, chọn địa điểm cách ly các trường hợp F1 trên địa bàn 

thành phố.  

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu sử dụng kinh phí 

phòng chống dịch tại cơ sở cách ly y tế tập trung. 

7. Phòng Nội vụ thành phố  

- Tiếp tục Tham mưu cho UBBC thành phố hoàn thành các nhiệm vụ liên 

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

2021 theo kế hoạch của tỉnh. 

- Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức Họp hội đông thi đua xét tặng 

Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ nhất - năm 2021(Lần 2) và công 

tác Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; Họp hội đồng SKKN ngành giáo dục đào 

tạo thành phố. 

8. Phòng Tư pháp thành phố  

Tham mưu cho UBND thành phố Báo cáo Tổng kết Chương trình phổ 

biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 

705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xong trước ngày 05/6/2021. 
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9. Công an thành phố  

- Tiếp tục Thực hiện Kế hoạc đảm bảo ANTT sau bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch. 

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

phạm và phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2021 xong trước ngày 

05/6/2021. 

10. Ban CHQS thành phố 

Tham mưu cho UBND thành phố Chuẩn bị các điều kiện Tổ chức hội thi 

pháp luật về dân quân, tự vệ xong trước ngày 10/6/2021. 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Tiếp tục tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 9 chuẩn bị thi THPT đảm bảo 

theo quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID -19; triển khai công tác chuẩn bị 

cơ sở vật chất cho năm học mới 2021-2022. 

12. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố  

- Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tácvề 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện kiểm tra cơ sở lưu trú du lic̣h, 

karaoke, quán bar, xông hơi, massage,… trên điạ bàn thành phố về công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Trung tâm điều hành Đô thị thông minh 

(IOC) thành phố Lạng Sơn theo Kế hoạch.  

13. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố 

Tiếp tục rà soát, thống kê và theo dõi người lao động trên địa bàn làm việc 

tại KCN Bắc Giang, Bắc Ninh và các địa phương khác báo cáo kịp thời các tình 

huống phát sinh. Triển khai thực hiện Kế hoạch tháng hành động Vì trẻ em trên 

địa bàn. 

14. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Tiếp tục tăng cường, duy trì hệ thống loa tuyên truyền lưu động về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, khi 

băng rôn, áp phích tuyên truyền hết thời hiệu tuyên truyền hoặc bị hư hỏng... 

phải tháo dỡ hoặc thay thế, tránh gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

15. UBND các phường, xã và Chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư 

- Yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn năm 

2021 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn. 
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- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa 

vào sử dụng, khẩn trương lập báo cáo quyết toán và nộp hồ sơ quyết toán về cơ 

quan Tài chính để thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành theo đúng quy định. 

16. UBND phường Hoàng Văn Thụ  

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các cơ 

quan liên quan tiếp tục tuyên truyền vận động hộ ông Dương Văn Khủ bàn giao 

mặt bằng để thực hiện 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; Hoàn thiện hồ sơ, trình tự, xây dựng Kế hoạch và phương án tổ chức cưỡng 

chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng nếu gia đình không chấp hành. 

17. Yêu cầu UBND phường Chi Lăng  

Nghiêm túc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND 

thành phố về việc 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 03/6/2021. 

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 
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