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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc Tháng 6/2021 

 

 Ngày 24/6/2021 đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố 

đã chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc Tháng 6/2021. Tham dự cuộc 

họp có đại diện Thường trực HĐND thành phố, các đồng chí Lãnh đạo UBND 

thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh tháng 6/2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 7/2021 do 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố trình bày và các ý kiến phát biểu tại cuộc 

họp, Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:  

1. Chi cục thuế thành phố 

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chế tài xử lý để triển khai 

có hiệu quả các đề án chống thất thu ngân sách trên địa bàn. Phối hợp với 

UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan rà soát, lập danh  sách các hộ gia 

đình, cá nhân còn đang ghi nợ và hết thời hạn 5 năm ghi nợ tiền sử dụng đất, 

ban hành thông báo đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài 

chính với nhà nước. 

2. 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. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đaọ UBND các xã hoàn 

thiện kế hoac̣h Chương trình muc̣ tiêu quốc gia xây dưṇg nông thôn mới đảm 

bảo các tiêu chí xây dưṇg nông thôn mới, xây dưṇg khu dân cư kiểu mẫu trên 

điạ bàn.  

- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống bệnh Dại ở động vật trên địa bàn.  

- Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất công nghiệp và triển khai cập nhật bản đồ chung sống an toàn 

với Covid-19 (QLCN). 

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Chủ động phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan tham 

mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mở rộng địa giới hành chính thành phố 

Lạng Sơn. 

- Khẩn trương triển khai rà soát các tuyến đường, ngõ có nguy cơ ngập 

úng cục bộ, đề xuất phương án xử lý kịp thời trước mùa mưa, bão. 
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4. Tài nguyên và Môi trường thành phố 

- Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và 

UBND các phường, xã bố trí, phân công cán bộ tham gia họp xét, kiểm tra, 

thẩm định hồ sơ kê khai cấp GCNQSD đất đảm bảo tiến độ từ nay đến hết 

tháng 7/2021 theo kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND 

thành phố đã đề ra. 

- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố báo cáo khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai. 

5. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố 

Tăng cường nhân lực tham gia họp xét hồ sơ cấp GCNQSD đất tại dự án 

đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD 

đất 8 phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn theo kế hoạch số 177/KH-

UBND ngày 16/6/2021 của UBND thành phố. Phối hợp với phòng TN&MT 

thành phố thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD đất lần đầu đủ điều kiện; trình Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn thẩm định hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất, 

ký cấp GCNQSD đất theo quy định. 

6. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 

Tiếp tục duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn, kiên quyết 

xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh 

nhằm đảm bảo trật tự ATGT và mỹ quan đô thị; phối hợp cùng UBND các 

phường duy trì đảm bảo trật tự đô thị trên các tuyến đường, phố đạt tiêu chí 

văn minh đô thị.  

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

Tập trung tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện 

các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố trên địa bàn, đặc biệt là các  dự án 

Khu đô thị mới Mai Pha, Khu đô thị mới Bến Bắc, Khu tái định cư và dân cư 

Nam Nguyễn Đình Chiểu... 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Hoàn thiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 

đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các trường học thực hiện đúng quy định trong 

công tác tuyển sinh tránh gây bức xúc dự luận; tiếp tục triển khai công tác 

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

- Chỉ đạo các trường phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện hỗ trợ công tác 

thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo hè các phường, xã tăng cường công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống, tai nạn, 

thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè. 

9. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố: 
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Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

triển khai quét mã QR truy vết và khai báo y tế, triển khai cài đặt ứng dụng 

Bluezone, Ncovi trên điện thoại thông minh theo đúng quy định.  

Hướng dẫn tuyên truyền các phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2021 trong điều kiện chịu tác động của dịch COVID-19. 

10. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố: 

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát và theo dõi người lao động trên địa bàn làm 

việc tại KCN Bắc Giang, Bắc Ninh và các địa phương khác.  

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-

19 và phòng, chống, tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè.  

- Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày 

Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021). 

11. 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; tuyên truyền cài đặt ứng dụng 

Bluezone, Ncovi trên điện thoại thông minh. Thực hiện tuyên truyền các 

phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong điều 

kiện chịu tác động của dịch COVID-19. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức Đại hội TDTT các 

cấp trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ 

cảnh quan tại các khu di tích. 

12. Yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố và UBND các 

phường, xã 

- Chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án, 

thường xuyên kiểm tra, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là vướng 

mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 

thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lập hồ sơ đề xuất 

chủ trương đầu tư mà đến nay chưa hoàn thành, khẩn trương lập hoàn thành hồ 

sơ trình thẩm định, phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ giải ngân thanh toán 

vốn, hồ sơ quyết toán công trình. 

13. UBND các phường, xã 

- Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền vận động người dân chấp 

hành chủ trương, chính sách của nhà nước, chấp hành bàn giao mặt bằng khi 

nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; Đối với các trường hợp hộ gia đình cố 

tình chống đối, không chấp hành chủ trương của nhà nước các cơ quan, đơn vị 

của thành phố, UBND các phường xã rà soát, củng cố hồ sơ để thực hiện việc 

cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo theo quy định. 
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- Thường xuyên duy trì TTĐT trên các tuyến đường phố, khu vực trọng 

điểm, chú trọng thực hiện trên các tuyến đường, phố đạt tiêu chí văn minh đô 

thị. Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thường xuyên theo dõi, phát hiện 

kịp thời, xử lý dứt điểm đối với các công trình xây dựng vi phạm.  

- Phối hợp phòng LĐTB-XH tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 

74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021). 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

   
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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