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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 10 năm 2021) 

 

Ngày 22/10/2021, tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Chủ 

tịch UBND thành phố đã kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực 

hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã:  

- Nghiêm túc thực hiện chấp hành kỷ cương giờ giấc cuộc họp, tham dự 

đúng thành phần mời họp; trường hợp vắng mặt hoặc cử thành phần dự thay 

phải báo cáo và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm kiểm soát các 

thành phần tham dự họp 10 phút trước khi cuộc họp bắt đầu; đôn đốc các đơn vị 

nghiêm túc tham dự cuộc họp đảm bảo đúng, đủ thành phần; đơn vị nào không 

chấp hành thì tổng hợp lại để làm căn cứ đánh giá thực hiện nhiệm vụ cuối năm. 

2. Chi cục thuế thành phố: Tập trung tham mưu triển khai rà soát các 

nguồn thu, sắc thuế để tăng thu ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục triển khai công 

tác quản lý thu ngân sách để thực hiện tốt các đề án chống thất thu ngân sách 

trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt ban hành. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND các 

phường, xã và đơn vị tư vấn, đo đạc thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính và lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất trên địa bàn thành phố.  

- Trên cơ sở kết quả thống nhất tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong 

việc thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về 

việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai; phòng Tài nguyên và Môi 

trường, chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai thành phố rà soát, phân loại lại các hồ sơ đang vướng mắc đẩy nhanh 

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Giao phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Huy 

Hoàng triển khai thực hiện phun rửa đường để đảm bảo cảnh quan môi trường 

thành phố xanh, sạch, đẹp nhân dịp kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 

Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021). 

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:  

- Giao Trung tâm PTQĐ thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ 

trình cụ thể thực hiện đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh và thành 

phố trong 03 tháng cuối năm 2021; Tập trung đẩy nhanh tiến độ theo yêu của 
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UBND tỉnh đối với các dự án trọng điểm của tỉnh và hoàn thành dứt điểm các dự 

án của thành phố hiện nay đã thực hiện ở giai đoạn cuối và còn tập trung ít 

trường hợp nhỏ, lẻ. 

- Rà soát, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp còn lại của một 

số dự án trên địa bàn, nếu các hộ không chấp hành thì hoàn thiện thủ tục cưỡng 

chế thu hồi đất theo quy định để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo 

đúng tiến độ được giao. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm kiểm soát, đôn đốc 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện các nội dung theo chỉ đạo. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp hồ sơ tài liệu để khẩn trương tham 

mưu cho UBND thành phố tổ chức đối thoại với công dân có ý kiến kiến 

nghị, thắc mắc tại dự án Khu đô thị mới Mai Pha trước ngày 30/10/2021  

5. Trung tâm Y tế thành phố: Phối hợp với UBND các phường, xã rà 

soát, thống kê các trường hợp  từ các tỉnh phía Nam, từ các tỉnh có dịch di 

chuyển bằng các phương tiện trở về địa bàn các phường, xã để quản lý và thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

6. Phòng Quản lý đô thị thành phố: Tiếp tục thực hiện công tác quản lý 

hệ thống chiếu sáng công cộng; duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, công viên 

trên địa bàn. Triển khai phương án trang trí hoa, cây cảnh chuẩn bị cho lễ kỷ 

niệm 190 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 -04/11/2021) tại trụ sở một số cơ 

quan, khuôn viên lưu niệm, một số vị trí công cộng trên địa bàn hoàn thành 

chậm nhất ngày 30/10/2021. 

7. Đội trật tự đô thị thành phố: Tổ chức ra quân, xử lý công tác trật tự 

đô thị đối với các trường hợp trồng cây, rau không phù hợp, đặt các thùng chậu 

trồng rau và các vật liệu khác trên vỉa hè xung quanh gốc cây xanh bóng mát tại 

các tuyến đường trên địa bàn thành phố chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 190 năm thành 

lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2021) 

8. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố: Tập trung triển khai các dự án 

trọng tâm 2021, khẩn trương hoàn thiện một số dự án khởi công mới như: Cải 

tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn, Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ 

thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc công an tỉnh, Xây dựng các 

tuyến đường đối ngoại giáp Nhà ở xã hội 2 và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền 

kề, thành phố Lạng Sơn. 

 9. Công an thành phố: Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước của các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã đảm bảo 

theo yêu cầu. 

10. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm 

vụ quốc phòng quân sự địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện Tổ chức hợp 

luyện và tổng duyệt diễn tập PCCC rừng năm 2021 theo kế hoạch của BCĐ diễn 

tập tỉnh 

11. Phòng VH-TT thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố góp ý 

Dự thảo của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 

28/9/2021 xong trước ngày 26/10/2021.  
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12. Phòng LĐ-TB&XH thành phố  

- Căn cứ thông báo số 625/TB-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn; phòng LĐ-TB&XH thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham mưu cho UBND thành phố thực hiện một các nội dung được giao về 

Chương trình dâng hương, dâng hoa nhân dịp Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập 

tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021).  

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng báo cáo kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình năm 2021 xong trước ngày 27/10/2021. 

13. Phòng GD&ĐT thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021 - 2030” xong trước ngày 28/10/2021. 

14. UBND các phường, xã 

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 

trên địa bản quản lý.  

- Chỉ đạo Tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, 

các trường hợp từ các tỉnh phía Nam, từ các tỉnh có dịch trở về địa bàn các 

phường, xã để quản lý và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định; quản lý, giám sát các đối tượng thực hiện cách ly y tế tại nhà.  

- Chủ động tự kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định, 

quy trình trong bảo vệ bí mật nhà nước  

- Chủ động phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị ra quân dọn dẹp đường 

phố, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè; Tuyên truyền đến người dân treo cờ 

kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. 

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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