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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2022 

 

 Ngày 23/3/2022, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố 

đã chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 3/2022. Tham dự cuộc 

họp có Thường trực HĐND thành phố, Lãnh đạo UBND 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 3/2022 và nhiệm vụ công tác tháng 4/2022 do đồng chí Chánh 

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 chỉ đạo như sau:  

1. Chi cục Thuế thành phố 

 Tiếp tục triển khai quyết liệt các đề án chống thất thu ngân sách, tăng 

cường rà soát các nguồn lực có khả năng thu, đặc biệt là thuế XDCB không qua 

cấp phép, chuẩn bị nguồn lực để triển khai đề án chống thất thu vận tải. Tập 

trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy 

định. Theo dõi, giám sát kiểm tra chặt chẽ tiến độ thu nợ, tiến độ thực hiện các 

biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế.  

2. Phòng Quản lý đô thị 

Tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 

18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ 

tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các 

phường họp dân, thực hiện cam kết xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn 

minh đô thị để thực hiện trong năm 2022. 

3. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng báo cáo 

kết quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng Quý I/2022 và tham 

mưu tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá Quý I/2022. 

- Chủ động, tích cực tổ chức ra quân độc lập công tác quản lý trật tự đô 

thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; đôn đốc các phường, xã ra quân xử lý các 

trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mái che mái vẩy, đổ rác 

thải vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Khẩn trương đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã 

và đơn vị tư vấn, đo đạc tiếp tục 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. Theo 
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dõi, bám sát thực hiện theo kế hoạch số 110/KH-UBND của UBND thành phố 

về việc triển khai công tác đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn 08 phường, xã. 

 - Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác đẩy nhanh tiến độ công 

tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. 

5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Khẩn trương hoàn thành thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình, dự 

án được giao làm chủ đầu tư, đảm bảo thực hiện khởi công các công trình, dự án 

trong tháng 6/2022. 

6. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố 

- Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung nhân lực, triển khai quyết 

liệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm của tỉnh 

và thành phố (dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; Khu 

đô thị mới Mai Pha; Khu đô thị mới Bến Bắc; Khách sạn sân golf Hoàng Đồng; 

Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng;…) Hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự 

án trong năm 2022 theo đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra; chịu trách nhiệm trước 

chủ tịch UBND thành phố. 

- Tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án: 

Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, bàn giao mặt bằng đối với 

khu BT (Khu phía Đông Đường Bà Triệu); Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn 

từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách Đông Kinh); Cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B 

phấn đấu bàn giao mặt bằng hoàn thành trong tháng 6/2022. 

7. Phòng Nội vụ thành phố 

Tiếp tục triển khai, rà soát đối tượng thực hiện tinh giản biên chế kỳ II 

năm 2022;  Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố tiếp tục tổ chức 

kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính các cơ quan, đơn vị; UBND các phường 

xã. Tham mưu, xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao 

động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023. 

8. Công an thành phố 

Tham mưu thực hiện kịp thời các nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

9. Thanh tra thành phố 

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các phòng, ban, phường xã 

trong thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn. Tham 

gia rà soát vụ việc phức tạp kéo dài trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với Ban tiếp 

công dân thành phố kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp 
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công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư đối với Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn, Chủ tịch UBND phường, xã.  

10. Phòng Kinh tế thành phố:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới nâng cao xã Quảng Lạc; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới thành phố Lạng Sơn năm 2022...Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn duy trì và nâng 

cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 3 xã. Tiếp tục tuyên truyền, vận động 

nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu 

mẫu năm 2022. 

- Phối hợp với UBND các xã tham mưu nhân rộng đối với các mô hình hỗ 

trợ phát triển sản xuất hoạt động có hiệu quả trên địa bàn. 

- Thực hiện khảo sát, theo dõi tình hình hoạt động tại dựán Sản xuất rau 

an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn,xem  xét 

tham mưu thu hồi nếu dựán hoạt động không đạt hiệu quả 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền tới các phụ huynh và học sinh những biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3; Chỉ đạo ôn luyện và tham gia kỳ thi chọn HSG 

các môn văn hoá lớp 9 cấp tỉnh; thi GV mầm non giỏi cấp tỉnh đạt kết quả cao;  

Kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 

năm học, các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất; Tổ chức thi “Rung chuông 

vàng” cấp thành phố, … 

12. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kịp thời kiểm tra, nhắc nhở, chấn 

chỉnh và xử lý đối với những trường hợp vi phạm các quy định trong thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tiếp tục tuyên truyền và 

hướng dẫn các phường, xã tuyên truyền dịch covid 19 trên địa bàn thành phố; 

- Thực hiện tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống thông tin 

cơ sở; thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí;  

13. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố giải quyết chế độ trợ cấp xã hội 

cho các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn; đôn đốc các phường, xã thực hiện 

tốt việc quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho 

các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành. 

 - Tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo 

bền vững năm 2022. Xây dựng báo cáo công tác giảm nghèo phục vụ nội dung 

kiểm tra, khảo sát của Ban VHXH HĐND tỉnh. 
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- Tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền, duy trì các hoạt động của 

Mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới; Mô hình Địa chỉ tin 

cậy - nhà tạm lánh; Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người 

nước ngoài xã Mai Pha. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, 

VSTBCPN năm 2022; Kế hoạch triển khai tháng hành động về An toàn VSLĐ 

năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao 

tuổi giai đoạn 2022-2030; 

  14. Trung tâm Y tế thành phố  

Tiếp tục triển khai, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối 

tượng,  phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 

2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi trong tháng 3/2022, chuẩn bị sẵn sàng các điều 

kiện để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi vắc xin được Sở Y tế  phân bổ.  

15. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Thành lập các đội Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tham gia giải bóng đá 

Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Tuyển chọn Vận động viên, tập 

luyện các đội tuyển Bắn nỏ, Cờ vua, Cờ tướng, Vovinam tham gia thi đấu tại 

Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

16. UBND các phường, xã 

Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục, hồ sơ 

chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án do UBND các phường, xã làm chủ đầu tư, 

đảm bảo thực hiện khởi công các công trình, dự án trong tháng 6/2022. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo 

quy định của pháp luật./. 

 
   

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 

- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể 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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