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kiểm tra của Tổ công tác  
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Kính gửi: 

      - Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Thông báo số 54/TB-TCT ngày 11/8/2021 của Tổ công tác của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kết 

luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 

2021 tại UBND thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị 

tham mưu, thực hiện 07 nội dung kiến nghị của Tổ công tác, cụ thể như sau: 

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 

Tham mưu tăng cường hơn nữa công tác quản trị nội bộ; đổi mới nội 

dung, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều 

hành. Thực hiện nhiệm vụ, bám sát chủ đề năm 2021 của tỉnh “Siết chăṭ kỷ 

cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liêṭ hành đôṇg, sáng taọ bứt phá” và chủ 

đề năm 2021 của thành phố "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Đẩy 

mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị văn minh - 

Phục vụ người dân và doanh nghiệp". 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu triển khai quyết liệt để 

hoàn thành đạt, vượt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Thành ủy giao 

UBND thành phố thực hiện trong năm 2021. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Phối hợp phòng VH-TT, Nội vụ và các cơ quan chuyên môn nghiên cứu 

các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công 

trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giải quyết TTHC theo cơ chế 4 tại chỗ 

(tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, trả kết quả); nghiên cứu từng bước chuyển 

giao việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho đơn vị dịch vụ bưu chính để giảm 

tải gánh nặng cho cơ quan nhà nước. 

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất đưa một số thủ 

tục hành chính giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; chỉ đạo 

các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết TTHC trên hệ 

thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. 

Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố quan tâm hơn nữa công tác cải cách 

hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết công việc chuyên môn và tăng cường tương tác 

với người dân, doanh nghiệp. 



3. Phòng Nội vụ: Tham mưu nâng cao chất lượng công tác cải cách hành 

chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

của đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đáp 

ứng yêu cầu hiện nay.  

4. Ban tiếp công dân thành phố: Phối hợp các đơn vị thực hiện tốt công 

tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, tăng cường xuống cơ sở để lắng nghe tâm tư 

nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tuyên truyền, vận động, giải quyết tháo 

gỡ ngay tại cơ sở. 

5. Phòng Tài chính Kế hoạch; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cơ 

bản;  Chi cục Thuế thành phố 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương hoàn thiện thủ 

tục đầu tư các dự án được giao quản lý. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu 

ngân sách nhà nước, tăng cường các giải pháp tăng thu, chống thất thu thuế, thu 

hồi nợ đọng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2021. 

6. Phòng Quản lý Đô thị, phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm 

PTQĐ thành phố 

Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi 

trường. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên 

địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh.  

7. Đối với việc thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 17/02/2021 

của UBND tỉnh  

Giao Trung tâm PTQĐ, phòng VH-TT chủ động phối hợp với các cơ quan 

liên quan tham mưu cho UBND thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh về thực 

hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021. 

Đồng thời có phương pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá thực hiện. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vi ̣nghiêm túc, triển khai, thực 

hiện nội dung trên./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- CVP, PCVP HĐND-UBND Thành phố;  

- Cán bộ đầu mối; 

- Trang thông tin điện tử thành phố ; 

- Lưu: VT . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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