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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 21 tháng 01 năm 2022) 
 

Ngày 21/01/2022, 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. Phòng Quản lý đô thị 

Tiếp tục triển khai công tác trang trí phục vụ Tết nguyên đán Nhâm dần 

2022 phục vụ nhân dân trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoàn 

thành xong trước ngày 25/01/2022 (tức 23 tháng Chạp) 

2. Đội Quản lý trật tự đô thị 

Tăng cường phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý các 

trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị. 

3. 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. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

- 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. 

- Phối hợp với Công ty TNHH Huy Hoàng tiến hành phun nước rửa 

đường đối với các tuyến phố chính trên địa bàn đảm bảo mỹ quan đô thị, hoàn 

thành trước Tết Nguyên đán. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Công ty TNHH Huy Hoàng và 

các đơn vị liên quan phối hợp làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong dịp Tết 

Nguyên đán. 

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

- Tiếp tục tập trung 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)…. 
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- Tổ chức đo đạc kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

và đối chiếu với phương án cũ đã phê duyệt năm 2011 dự án Cải tạo, mở rộng 

đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu) 

- Rà soát, xử lý 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; trường hợp 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 như dự án 

Tu bổ di tích khảo cổ Mai Pha; Ao cạn Bãi than, Trạm y tế phường Tam 

Thanh... 

6. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố 

tổ chức hiệp đồng giao nhận quân và họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố 

phục vụ công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng và giao nhận quân đúng thời 

hạn quy định. 

7. Trung tâm Y tế thành phố: Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều 

kiện để tiến hành điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 (F0) không triệu 

chứng tại nhà. Đảm bảo đầy đủ điều kiện tại các cơ sở Cơ sở cách ly tập trung; 

Phối hợp với UBND các phường, xã rà soát các trường hợp liên quan đến ca 

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

8. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT, UBND các phường, 

xã: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao 

nhận thức, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, 

không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. Tuyên truyền các đơn vị tiếp tục kiên định các 

giải pháp phòng chống dịch mà thành phố đã đặt ra, trong đó “ý thức người dân 

là quan trọng nhất”. 

9. UBND các phường, xã: Tăng cường chỉ đạo và phát huy tối đa vai trò 

của Tổ COVID cộng đồng trong việc thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng đối tượng” để tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ di biến 

động dân cư, quản lý chặt chẽ công dân khi ra, vào địa bàn, thực hiện giám sát 

chặt chẽ, không để lây lan dịch bệnh. 

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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