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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tic̣h, các Phó Chủ tic̣h  

UBND thành phố Laṇg Sơn (Ngày 16 tháng 7 năm 2021) 

 

Ngày 16/7/2021, 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. Chi cục thuế thành phố 

Tập trung triển khai công tác quản lý thu ngân sách; Thực hiện quyết liệt 

công tác chống thất thu; rà soát các khoản thu, đảm bảo mục tiêu thu ngân sách; 

xử lý, thu hồi nợ các loại thuế, nhất là thu tiền sử dụng đất. Tiếp tục triển khai 

thực hiện tốt các Đề án tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách trên địa bàn. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thành phố, UBND xã Mai Pha đề nghị các Nhà đầu tư  thực 

hiện và chuyển kinh phí theo đúng Thông báo kết luận số 543/TB-UBND ngày 

08/7/2021 của UBND thành phố tại cuộc họp làm việc với các Nhà Đầu tư thống 

nhất kế hoạch góp vốn huy động đầu tư xây dựng công trình  Hệ thống thoát 

nước cho khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính và lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất; Tham mưu cho UBND thành 

phố tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và 

lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất tại các phường, xã. 

- Tập trung công tác thẩm định hồ sơ để trình phê duyệt Quyết định thu 

hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các 

Quyết định kiểm đếm, cưỡng chế Quyết định kiểm đếm bắt buộc...đảm bảo thời 

gian; không để tình trạng thẩm định chậm, tồn đọng hồ sơ do các cơ quan đơn vị 

chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi trường. 

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

- Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh 

và của thành phố, tiếp tục thực hiện các 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; Công 

viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông 

Kinh);… 
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- Khẩn trương củng cố hồ sơ, trình tự cưỡng chế thu hồi đất các trường 

hợp cố tình chống đối, không chấp hành bàn giao mặt bằng dự án Khu tái định 

cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, để thực hiện cưỡng chế trong tháng 

8/2021. 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố và các đơn vị liên 

quan khẩn trương xem xét, tham mưu đề xuất phương án xử lý phù hợp đối với 

trường hợp ông Nguyễn Văn Ngọc tại dự án Kè suối Lao Ly (địa phận phường 

Tam Thanh) đảm bảo quy định. 

5. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

Tăng cường tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý kiên quyết các 

hành vi vi phạm TTĐT-TTXD trên địa bàn, đặc biệt các tuyến đường chính, ngã 

ba, ngã tư, đường Lê Lai, Minh Khai, Bắc Sơn, Thân Thừa Quý, Hùng Vương,.. 

6. Phòng Kinh tế thành phố 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. 

- Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, 

chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực 

cao khác lây lan diện rộng. 

7. Thanh tra thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố góp ý dự thảo 

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác xong 

trước ngày 06/7/2021. 

8. Công an thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực 

hiện công tác đặc xá năm 2021 xong trước ngày 30/7/2021. 

9. Ban CHQS thành phố: Tham mưu cho UBND thành tham gia ý kiến 

về "Dự thảo" hướng dẫn thủ tục đầu tư công trình phòng thủ nguồn vốn dịa 

phương trên địa bàn quân khu 1 xong trước ngày 30/7/2021. 

10. Trung tâm Y tế thành phố 

Phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra giám sát chặt chẽ các trường 

hợp F0 đã điều trị khỏi trở về địa phương và các trường hợp thực hiện cách ly y 

tế tại nhà.  

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Chủ đôṇg tăng cường kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bi ̣ các 

trường chuẩn bị cho năm hoc̣ mới. Tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên 

online cho cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo theo yêu cầu của ngành. 

12. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh an 

toàn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển 

khai cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi trên điện thoại thông minh. Hướng dẫn 

tuyên truyền triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, NSDLĐ gặp 
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khó khăn do đại dịch COVID-19. Tiếp tục kiểm tra cơ sở lưu trú du lic̣h trên điạ 

bàn thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

13. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chuẩn bị tốt các hoaṭ đôṇg nhân dip̣ kỷ niêṃ 74 năm Ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2021). Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo 

đúng quy định 

14. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Tiếp tục tăng cường, duy trì hệ thống loa tuyên truyền về an ninh trật tự đô 

thị, thực hiện các biện pháp  phòng, chống dịch bệnh COVID-19, triển khai cài 

đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi trên điện thoại thông minh.  

15. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Tăng cường công tác rà soát đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, 

phường xã không để tồn đọng; tiếp tục kiểm tra việc sử dụng văn bản đi, đến 

qua hệ thống iOffice. 

- Theo dõi đôn đốc phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan 

trình, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ các dự án, thống kê nhiệm vụ để 

kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. 

16. UBND các phường, xã 

Tiếp tục tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong công tác tuyên 

truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quản lý, giám sát các trường 

hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống Covid... 

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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