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Ngày 11/02/2022, tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Đồng chí Đặng Quốc Minh - Phó 

Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì và 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 Quản lý đô thị: Chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị 

thành phố tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành 

phố trong dịp lễ hội Xuân năm 2022. 

3. Đội Quản lý trật tự đô thị: Chủ động ra quân thực hiện công tác đảm 

bảo trật tự đô thị trong thời gian diễn ra các lễ hội trên địa bàn thành phố.  

4. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn: Tiếp tục bám sát các 

dự án thi công trong năm 2022, đôn đốc các đơn vị nhà thầu thi công xây dựng 

nhanh chóng triển khai các dự án. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

- Khẩn trương tham mưu chỉ đạo, phối hợp với UBND phường Tam 

Thanh và UBND xã Quảng Lạc thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính và lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất trên địa bàn phường Hoàng Văn 

Thụ, Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, bàn giao sản phẩm cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường xong trong tháng 5/2021. 

- 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 sử dụng đất 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 UBND phường Vĩnh Trại tiếp tục xử lý các trường hợp vi 

phạm hành chính tại dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân 

cư khối 2, phường Vĩnh Trại hoàn thành xong trước ngày 15/02/2022. 
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- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu điều chỉnh 

thông báo thu hồi đất và giá đất cụ thể đối với dự án Trạm y tế phường Tam Thanh 

hoàn thành chậm nhất ngày 25/02/2022. 

- Đối với hộ ông Trần Chí Thành bị ảnh hưởng dự án Khu A – Tái định cư I 

Mai Pha: Khẩn trương hoàn thiện trình tự cưỡng chế thu hồi đất theo quy định và 

tham mưu báo cáo vướng mắc giá đất để báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết 

đối với phần diện tích đường giao thông Hội đồng bồi thường đã kết luận bồi 

thường đất rừng. 

- Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực hiện các nhiệm 

vụ do UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh giao đảm bảo đúng thời gian, không để 

chậm hạn ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố. 

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các 

dự án trọng điểm của tỉnh và 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; 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)…. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương kiểm tra, đo đạc bổ sung theo 

kiến nghị của bà Lê Thị Man (Mau) bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị Phú Lộc III 

hoàn thành xong trong tháng 02/2022; Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai thành phố khẩn trương thực hiện trình tự thu hồi giấy CNQSD đất cấp 

chuyển nhượng sai quy định liên quan đến khu đất của gia đình nhà bà Man 

7. 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 Báo cáo công tác thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 tại trường học và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn. 

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

thành phố thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 08/02/2022 của Thành ủy về 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

 8. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

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

phố Họp Ban Quản lý phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn; họp triển khai 

nghi lễ rước kiệu tại Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ xuân Nhâm Dần 2022. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - thông tin, 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 
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chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong dịp 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. Trung tâm Y tế thành phố: Đảm bảo đầy đủ điều kiện tại các 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.  

Đảm bảo đẩy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất cho kế hoạch số 47/KH-UBND 

ngày 08/02/2022 của UBND thành phố vể triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 xuân 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

10. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: 

Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tốt công tác Quốc 

phòng quân sự địa phương; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị 

nội dung, chương trình tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 tại Hội trường 

Thành ủy - UBND thành phố đúng kế hoạch, đảm bảo công tác phòng chống 

dịch Covid-19, trang trọng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tổ chức họp 

rút kinh nghiệm sau buổi Lễ giao, nhận quân.. 

11. 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 phường Vĩnh Trại: Khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm 

đối với các trường hợp vi phạm hành chính tại dự án Chỉnh trang, phát triển đô 

thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại hoàn thành xong trước 

ngày 15/02/2022. 

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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