
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

  

Số:            /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 31 tháng 12 năm 2021) 
 

 

Ngày 31/12/2021, 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. Các phòng, ban, ngành, đơn vị và UBND các phường 

Tiếp tục Vận động Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ 

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” Mức ủng hộ mỗi người 01 ngày lương 

(thực hiện theo Công văn số 3629/UBND-GDĐT ngày 15/12/2021 của UBND 

thành phố Lạng Sơn). 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

 Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND 

thành phố tổ chức buổi lễ trao tặng máy tính cho các em học sinh; Tham mưu 

giấy mời, chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo thành phố; chuẩn bị các tiết mục 

Văn nghệ tham gia chương trình. 

 3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tổ chức 

buổi lễ trao tặng máy tính cho các em. Kiểm tra cơ sở vật chất, kiểm duyệt 

maket, chuẩn bị nước uống, thực hiện công tác ổn định tổ chức tại buổi lễ, đảm 

bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. 

4. 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. 

5. 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. 
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- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình tự để trình ban hành Quyết định 

cưỡng chế xong trước ngày 07/01/2021, tham mưu trình tự đối thoại cưỡng chế, 

họp thông qua kế hoạch, phương án cưỡng chế các trường hợp không chấp hành 

bàn giao mặt bằng dự án Hạng mục đường Nguyễn Đình Chiểu (kéo dài), để 

thực hiện cưỡng chế xong trước ngày 15/01/2021, chịu trách nhiệm trước lãnh 

đạo UBND thành phố nếu không hoàn thành nhiệm vụ  

- Hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp bị ảnh 

hưởng dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, 

phường Vĩnh Trại 

- Tham mưu trình UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất đối 

với hộ bà Vương Kim Lưu; Nghiên cứu phương án bố trí vị trí giao tái định cư 

cho hộ ông Lê Quốc Việt tại dự án Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước 

cửa hang tam thanh. 

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng các dự án 

trọng điểm của tỉnh và thành phố đối với các dự án chưa hoàn thành năm 2021 

và các dự án sẽ dự kiến trọng điểm của năm 2022, trong đó phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các cán bộ phụ trách triển khai thực hiện nhiệm vụ; trách nhiệm của 

các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện trong công có gắn mốc thời gian thực 

hiện từng ngày, tuần, tháng, quý để có căn cứ đánh giá trách nhiệm tham mưu 

thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện xong 

trước ngày 10/01/2021. 

- 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, 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;….. Hoàn thành xong trước ngày 15/01/2021. 

- 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. 

7. Phòng Quản lý đô thị 

- Khẩn trương triển khai công tác trang trí đường hoa xuân xứ Lạng phục 

vụ các dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2022. 

- Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm 

túc về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022. 

- Nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (khu đất ông Mai Đức Lâm) 

8. Trung tâm Y tế thành phố 
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- Tiếp tục 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 rà soát các trường hợp liên quan đến ca bệnh, ổ 

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

9. 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 và tình hình diễn biến dịch 

COVID-19 trên địa bàn. 

 - Tiếp tục Tuyên truyền mục đích ý nghĩa, các hoạt động của Chương 

trình “Sóng và máy tính cho em”; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Hội 

trường, tăng âm loa đài để tổ chức buổi lễ trao tặng máy tính ngày 06/01/2022.  

10. UBND các phường, xã 

- 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.  

- 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. 

- Khẩn trương rà soát các khu di tích trên địa bàn, lập, trình hồ sơ đăng ký 

kê khai cấp GCNQSD đất để quản lý theo quy định 

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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