
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:  197/TB-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày  21 tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 01/2022 

 

 Ngày 20/01/2022, Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành 

phố chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 01/2022. 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 01/2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 02/2022 

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 

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 5/2022. 

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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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. 

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 

các 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). 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. 

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... 

5. Phòng Nội vụ thành phố:  

Tiếp tục tham mưu công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; kiện toàn đội ngũ 

lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; UBND các phường, xã theo 

yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính. 

6. Công an thành phố 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, nắm tình hình người nước ngoài 

tại địa bàn; nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo; hoạt động tuyên truyền, 

phát triển đạo trái pháp luật; tình hình liên quan đến việc triển khai các dự án 

trên địa bàn để tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo, phòng ngừa 

phức tạp về ANTT. Phối hợp đảm bảo ANTT tại các điểm cách ly tự nguyện 

trên địa bàn. 

- Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo ANTT- TTATGT cho Tết 

Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, 

nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi vi 

phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; chủ động phát hiện đấu tranh với 

tội phạm và tệ nạn xã hội; triệt xóa các điểm bán lẻ trái phép chất ma túy; xử lý 

nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế và môi trường.  
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- Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT; Tăng cường tuần tra kiểm 

soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. 

7. Ban Chỉ huy quân sự thành phố 

Triên khai thực hiện tốt công tác quân sự địa phương. Triển khai kế hoạch 

tuyển quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho 

Lễ giao nhận quân năm 2022. 

8. 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. 

 9. Phòng LĐTB&XH thành phố 

 Chuẩn bị Báo cáo và các nội dung liên quan phục vụ buổi làm việc của 

Lãnh đạo UBND thành phố với phòng. 

- Tiếp tục tham mưu giải quyết chế độ BTXH đối với những trường hợp 

đủ điều kiện theo quy định 

- Thực hiện khảo sát trực tuyến 06 phiếu về môi trường an toàn với phụ nữ và 

trẻ em gái (theo CV số 46/SLĐTBXH-TNXHBĐG ngày 10/01/2022 của Sở 

LĐTBXH). 

Tham mưu Kế hoach đào tạo nghề cho lao động năm 2022 

10. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

- Tiếp tục tổ chức tập huấn triển khai phát triển kinh tế số thành phố Lạng 

Sơn năm 2021. 

- Tham mưu cho UBND thành phố Tổ chức thực hiện các hoạt động 

mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường 

kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị; đánh giá phương án đón, quản lý  khách tỉnh 

ngoài đến thành phố Lạng Sơn tham quan du  lịch, đảm bảo mục tiêu an toàn 

phòng, chống dịch Covid - 19 và hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đưa 

tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phóng sự tuyên truyền 

quảng bá về du lịch thành phố Lạng Sơn; tuyên truyền trên các trang  mạng xã 

hội, trên màn hình led về các hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn năm 2021. 

11. Phòng Tư pháp thành phố:  

 Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo dõi thi hành pháp Luật trên 

toàn diện các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành 
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phố xử lý VPHC theo thẩm quyền; cập nhật các văn bản QPPL mới liên quan 

đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực để tham mưu các 

Quyết định kịp thời, đúng quy định. 

12. Thanh tra thành phố: Tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND thành 

phố tổ chức họp tư vấn và đối thoại giải quyết đơn của công dân theo quy định; xác 

minh và hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh các đơn khiếu nại, tố cáo được giao 

tham mưu giải quyết; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục 

tham mưu cho Tổ công tác rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với vụ việc phức tạp, 

kéo dài; Xác minh làm rõ và tham mưu cho UBND thành phố báo cáo một số vụ 

việc có đơn do các cấp chuyển đến.  

13. Phòng Quản lý đô thị: Tiếp tục thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh, 

vườn hoa, công viên tạo cảnh quan đô thị. Thực hiện cải tạo, trồng và chăm sóc hoa 

tươi, cây xanh tại các trụ đảo giao thông, dải phân cách, vỉa hè đảm bảo cảnh quan 

môi trường. Tham mưu trình Thường trực Thành ủy phương án trang trí hoa cảnh 

tại một số khu vực công cộng, vị trí trung tâm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

và lễ hội Xuân năm 2022; phương án trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng. 

14. Đội Quản lý trật tự đô thị:  

Tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động độc lập kiểm tra, theo dõi các công trình 

xây dựng. Nhắc nhở các chủ đầu tư xây dựng công trình tập kết phế thải, nguyên 

vật liệu xây dựng đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường. 

Ban hành thông báo phân công lực lượng xử lý công tác trật tự đô thị trên địa 

bàn thành phố ngoài giờ hành chính trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

15. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố: 

Khẩn trương đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công lập hồ sơ 

thanh toán khối lượng thi công. Hoàn thành giải ngân 100% số vốn được giao. 

 16. Trung tâm Y tế thành phố:  

Tiếp tục tập trung  triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” trong việc 

tổ chức việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở 

lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, 

thuận lợi cho những người có nguy cơ cao.  

Triển khai việc cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà theo hướng dẫn 

của Sở Y tế. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà chủ 

động bố trí các khu cách ly tập trung để thu dung, điều trị F0 theo quy định. Bảo 

đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân; 

bảo đảm ô xy từ tuyến cơ sở đến khu thu dung điều trị F0.  

17. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về phòng, chống dịch đặc biệt; Đẩy mạnh truyền thông thông 

điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không lơ là, chủ 

quan ngay cả khi đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19. 
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18. UBND các phường, xã: Quản lý, giám sát việc cách ly F1 tại nhà, 

F0 thể nhẹ điều trị tại nhà theo huống dẫn của Sở Y tế. Đối với các trường 

hợp không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà thì chủ động báo cáo Trung 

tâm Y tế thành phố, để bố trí cách ly tập trung và thu dung, điều trị theo quy 

định. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, công 

nhân, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các quy định về 

phòng, chống dịch. 

Trên đây là Thông báo kết luận cuộc họp giao tháng 01/2022, Ủy ban nhân 

dân thành phố Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai 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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