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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 12 năm 2021) 
 

Ngày 03/12/2021, 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. 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. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

- Khẩn trương 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, bàn giao sản phẩm cho Sở Tài nguyên và Môi trường xong trước ngày 

15/12/2021. 

- Tập trung tham mưu phối hợp với Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Chi 

cục thuế thành phố khẩn trương đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, chuyển mục đích đủ điều kiện, giao đất có thu tiền sử dụng đất để 

tăng nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất. 

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:  

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: Khu tái 

định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; Khu đô thị mới Mai Pha; Khu đô 

thị mới Bến Bắc;……Tiếp tục triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

dự án Tiểu khu tái định cư khối 9, Vĩnh Trại; Công viên bờ sông Kỳ Cùng 

(Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh)…. 

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thiện hồ sơ do 

phòng Tài nguyên – Môi trường chuyển lại đề nghị bổ sung để thực hiện cưỡng 

chế đối với các hộ bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I xong 

trước ngày 10/12/2021. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết để tiếp tục triển khai dự 

án; Hoàn thiện hồ sơ chuyển phòng Tài nguyên – Môi trường thực hiện cưỡng 

chế đối với các hộ còn lại thuộc khu tái định cư dự án Khách sạn – Sân golf 

Hoàng Đồng. 

4. Phòng GD&ĐT thành phố 



 

 

2 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 theo quy định; Tiến hành rà soát các trường hợp học sinh tại các 

trường liên quan các ca bệnh, ổ dịch, báo cáo ngay về Trung tâm Y tế để được 

hướng dẫn và có biện pháp cách ly phù hợp.  

- Tiếp tục triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn. 

5. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố 

- Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố triển khai phát triển kinh tế số 

thành phố Lạng Sơn năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 

“Sóng và máy tính cho em”; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa 

bàn tổ chức phát triển hạ tầng, đáp ứng nhu cầu kết nối phục vụ việc dạy và học 

trực tuyến; ban hành các chính sách hỗ trợ phí sử dụng các nền tảng dạy, học 

trực tuyến; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng.  

- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện Kết luận số 138/TB-TU 

ngày 01/12/2021 của Thành ủy Lạng Sơn xong trước ngày 06/12/2021. 

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Báo cáo công tác TDTT năm 

2021 xong trước ngày 06/12/2021. 

- Tham mưu cho UBND thành phố góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn 

thực hiện chức năng, NV QH và CCTC của Trung tâm HL TĐ TDTT tỉnh, TP 

trực thuộc Trung ương xong trước ngày 12/12/2021. 

6. Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội thành phố 

Tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 xong trước ngày 14/12/2021. 

7. Ban Quản lý chợ giếng vuông: Tăng cường công tác tuyên truyền cho 

các hộ kinh doanh trong khu vực chợ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định. 

8. Trung tâm Y tế thành phố:  

- Khẩn trương rà soát và đối khớp số liệu tiêm chủng đã cập nhật trên hệ 

thống và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Rà soát, thống kê báo cáo những trường hợp có mặt trên địa bàn chưa 

tiêm, hoàn tiêm, chống chỉ định, không đồng ý tiêm. Có kế hoạch tiêm vét, tiêm 

bổ sung cho các đối tượng lao động ngoài tỉnh trở về, các trường hợp hoãn tiêm, 

đặc biệt là các đối tượng người từ 50 tuổi trở lên, bệnh nền, phụ nữ mang thai và 

trẻ em để đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin. 

- Đảm bảo đầy đủ điều kiện tại các cơ sở Cơ sở cách ly tập trung; Phối 

hợp với UBND các phường, xã khẩn trương rà soát các trường hợp liên quan 

đến ca bệnh, ổ dịch để khoanh vùng và có biện pháp cách ly phù hợp. 

9. Phòng Nội vụ thành phố: 



 

 

3 

- Tham mưu cho UBND thành phố đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện 

nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

theo đúng thời hạn quy định. 

-Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính theo quy định. 

10. Công an thành phố: 

Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 10 

ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới, hoàn 

thành trước 08/12/2021. 

11. Phòng Tư pháp thành phố  

Hoàn thành rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được 

quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa 

phương theo quy định; Hoàn thiện báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực 

hiện KH 193/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 40 của TTCP về đấu giá tài sản. 

12. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, UBND các phường, xã: 

Tăng cường tuyên truyền (lưu động, trên hệ thống loa truyền thanh) về các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

13. 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. 

14. UBND phường Vĩnh Trại: 

Giao UBND phường Vĩnh Trại khẩn trương hoàn thiện trình tự thủ tục xử 

lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ bà Hoàng Thị Mét bị 

ảnh hưởng dự án Hạ tầng khu dân cư và tái định cư Mỹ Sơn xong trong trước 

ngày 15/12/2021. 

15. UBND xã Hoàng Đồng: 

Giao UBND xã Hoàng Đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị 

thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, Phòng Tài chính -Kế hoạch 

thành phố, Phòng Tư pháp thành phố, Thanh tra thành phố, Công an thành phố 

tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án để tổ chức cưỡng chế, áp dụng các 

biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ ông Hoàng Đức Vạn. 

16. UBND các phường, xã:  

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân trong độ tuổi 

tiêm chủng được tiêm đầy đủ. Khẩn trương rà soát truy vết các trường hợp liên 

quan đến các ca bệnh, ổ dịch trên địa bàn. Chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng tăng 

cường công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch không 

được lơ là, chủ quan; quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp thực hiện cách 

ly y tế tại nhà.  
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- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố rà soát thống kê, báo cáo những 

trường hợp chưa tiêm, các trường hợp trong độ tuổi tiêm chủng không có mặt tại 

địa phương và tình trạng tiêm chủng của các đối tượng này. 

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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