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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 11/2021 

 

 Ngày 22/11/2021, Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành 

phố chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 11/2021. Tham dự 

cuộc họp có đại diện Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo UBMTTQVN 

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 11/2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12/2021 

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. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã: 

Chủ động rà soát các nhiệm vụ trọng tâm được giao đối với các nhóm nhiệm vụ 

được giao từ đầu năm (Các nhóm nhiệm vụ Phát triển Kinh tế; Phát triển đô thị, 

Văn hóa xã hội; Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính; Bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại; Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực). Khẩn 

trương tập trung triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

2. Chi cục thuế thành phố 

Tập trung nghiên cứu các phương án chống thất thu thuế để tăng thu cho 

ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp với các phường, xã thực 

hiện việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất 

đã được ghi nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 

79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ.  

Rà soát bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước, bộ thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp đối với các tổ chức, hộ gia đình lập bộ năm 2021 theo quy định. Theo 

dõi, đôn đốc các đơn vị hết thời hạn gia hạn theo quy định, theo dõi các 

trường hợp đủ điều kiện gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Khẩn trương nghiên cứu tham mưu giải quyết vướng mắc trong công tác 

cấp GCNQSD đất các khu đất công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân trong việc 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 để tăng nguồn thu ngân sách từ tiền sử 

dụng đất. 

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 trong tháng 11/2021. 



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.  

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

Tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư và dân cư của thành phố và các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là 03 

dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố (Khu tái định cư và dân cư 

Nam Nguyễn Đình Chiểu; Khu đô thị mới Mai Pha; Khu đô thị mới Bến Bắc). 

Đồng thời thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án do thành phố là 

chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản, trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất hướng xử lý để UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. 

Khẩn trương hoàn thiện tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với khu đất 

Miếu thổ công bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, giải quyết 

dứt điểm để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án trong tháng 

12/2021. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phòng ban phường, xã thực hiện 

tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, 

chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch UBND thành phố nếu không đảm bảo 

đúng tiến độ thực hiện.  

5. Phòng Kinh tế 

Tiếp tục triển khai các hoạt động đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế 

hoạch triển khai đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu 

dân cư kiểu mẫu. 

Phối hợp với Ban quản lý chợ Giếng Vuông và các cơ quan chuyên môn 

lập phương án bố trí, sắp xếp cải tạo chợ Giếng Vuông để bố trí sắp xếp lại các 

hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông và các hộ kinh doanh tại khu đất chợ Bờ 

Sông sang kinh doanh tại chợ Giếng Vuông. 

Tiếp tục phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố hướng dẫn người dân bảo vệ, 

chăm sóc rừng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, mua, bán, vận chuyển lâm sản. 

Tiếp tục chỉ đạo theo dõi sâu róm hại thông trên địa bàn. Tiến hành khảo sát các địa 

điểm chuẩn bị cho tết trồng cây năm 2022 

6. Phòng Quản lý đô thị 

Tham mưu thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô 

thị và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc đơn vị tư vấn 

triển khai công việc lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng 

Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000; Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tham 

mưu trình Thường trực và Ban Thường vụ Thành uỷ cho ý kiến về nội dung đồ 

án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Mai Pha - 

Yên Trạch, tỷ lệ 1/500; trình Ban Thường trực và Thường vụ cho ý kiến về nội 

dung điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh, tỷ lệ 1/500 

(khu đô thị mới Đông Kinh), trình Sở Xây dựng thẩm định; tổ chức lấy ý kiến 



cộng đồng dân cư, trình Thường trực và Ban Thường vụ Thành uỷ cho ý kiến 

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/500. Tham mưu ký kết hợp đồng ba bên lập Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch 

phân khu khu vực Nà Chuông - Bình Cằm, tỷ lệ 1/2000 và tổ chức lập nhiệm vụ 

quy hoạch theo quy định. Trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu tư vấn lập báo cáo rà soát các chỉ tiêu quy hoạch đô thị phục vụ lập đề án 

sáp nhập đơn vị hành chính thành phố Lạng Sơn. 

Phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu Trục trung tâm 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000; quy hoạch chi tiết xây 

dựng các phường, khu đô thị bảo đảm rà soát, xử lý những bất cập, phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp, theo dõi, đôn đốc các nhà thầu, chủ 

đầu tư lập quy hoạch các khu đô thị đã có quyết định chủ trương. Tham mưu xây 

dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị công bố công khai các đồ án điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Tăng cường công tác thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với 

các dự án nguồn vốn Nhà nước do UBND thành phố, UBND các phường, xã 

quyết định đầu tư đảm bảo chất lượng, thời gian quy định; đẩy mạnh công tác 

công tác thẩm định vật kiến trúc phục vụ công tác BT, HT&GPMB các dự án. 

Tăng cường và nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm 

tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng theo phân cấp.  

7. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố:  

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng tâm của thành phố; 

Khẩn trương tham mưu công tác đầu tư, khởi công mới các dự án như: 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; Tiếp tục tham mưu văn bản đôn đốc các nhà đầu tư 

trong công tác giải ngân. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Chuẩn bị các nội dung Tổ chức các hoạt động ngoại khóa kỷ niệm ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-

12. Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học; Hội thảo 

dạy học các môn lịch sử - địa lý, Tiếng Anh và KHTN lớp 6; Cuộc thi Khởi 

nghiệp cấp tỉnh; Kiểm tra cuối học kì I, giám sát công tác tổ chức thi, chấm thi 

học kì I các trường THCS. Góp ý Dự thảo Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022. 

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

thành phố Lạng Sơn. 

9. 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 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. 

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan chào mừng kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh... trên địa bàn thành phố;   

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

Tiếp tục 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.  

13. Ban CHQS thành phố: Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố 

thực hiện tốt công tác Quốc phòng quân sự địa phương; Báo cáo kết quả Kiểm 

tra công tác quốc phòng địa phương năm 2020 xong trước ngày 29/11/2021. 

Tiếp tục theo dõi sát sao công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 đảm 

bảo đúng quy định. Tham mưu các Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 

2021 đảm bảo quy định. 

14. Phòng Nội vụ thành phố:  

- Tham mưu báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện KLKCHC năm 2021 

xong trước ngày 20/12/2021; Báo cáo kết quả  đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC 

năm 2021; đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. 

- Tham mưu thực hiện công tác đánh giá cán bộ công chức viên chức năm 

2020 theo quy định. 

15. Công an thành phố: Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 

tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2021; Báo cáo kết quả Tổng kết 

công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy năm 

2021 xong trước ngày 16/12/2021; Báo cáo kết công tác phòng, chống pháo 

năm 2021, triển khai công tác năm 2022 . 

16. Phòng Tư pháp thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố báo 

cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2021 xong trước 

ngày 31/12/2021. 

17. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Chủ động cập nhật, thay thế nội dung tuyên truyền tại các cổng chào trên 

địa bàn thành phố theo định hướng tuyên truyền và phù hợp với thời điểm. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, khi băng rôn, áp phích tuyên truyền hết thời 

hiệu tuyên truyền hoặc bị hư hỏng... phải tháo dỡ hoặc thay thế, tránh gây mất 

an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

Tiếp tục tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn.  

18. Trung tâm Y tế thành phố 



Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tăng cường 

công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, bệnh cúm A(H7N9), 

Cúm A(H5N1), bệnh sởi, bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác. Phối hợp thực 

hiện kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý.  

Tiếp tục chủ động nắm tình hình dịch bệnh trong nước, tại tỉnh, báo cáo 

UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố để có biện pháp chỉ đạo ứng phó kịp 

thời với tình hình dịch bệnh trên địa bàn 

19. UBND các phường, xã: 

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2021 và thực 

hiện các dự án đầu tư xây dựng do phường, xã làm chủ đầu tư, nhất là các dự án 

xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục duy trì ra quân xử lý công tác trật tự đô thị trên địa bàn. Tăng 

cường kiểm tra thực hiện các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Duy 

trì các tuyến phố văn minh; Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng, kịp 

thời xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng. 

UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng ban, đơn vị TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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