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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08  tháng 04 năm 2022) 
 

Ngày 08/04/2022, 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 Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố tham mưu chương trình làm việc 

với một số Hợp tác xã, nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc 

thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh 

về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

2. Chi cục thuế thành phố:  

- Tăng cường công tác phối hợp với Đảng ủy, UBND 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.  

- Phối hợp chặt chẽ vỡi các cơ quan liên quan để đưa ra giải pháp phù 

hợp, hiệu quả đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải và 

xe máy chuyên dùng. 

- Tập trung phối hợp với các phòng ban, UBND các phường xã tham mưu 

công tác thu ngân sách và chống thất thu ngân sách, đồng thời đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thuế; triển khai đồng bộ các biện 

pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung khai thác 

nguồn thu, chống thất thu thuế, trốn thuế, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn 

thành đạt và vượt dự toán thu năm 2022. 

3. Phòng Kinh tế: 

Khẩn trương báo cáo kết quả làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp công 

nghệ cao và phát triển về tình hình hoạt động của dự án Sản xuất rau an toàn gắn 

với tiêu thụ sản phẩm tại thôn Bình Cằm, xã Mai Pha. 

Đôn đốc các xã gửi hồ sơ và tham mưu thẩm định hồ sơ, xét công nhận 

thôn, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu  năm 2021 trên địa bàn các xã Mai 

Pha, Hoàng Đồng; Thẩm định hồ sơ, xét công nhận thôn, khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu  năm 2021 trên địa bàn các xã Mai Pha, Hoàng Đồng; Tiếp tục tư 
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vấn hỗ trợ thành lập HTX tại thôn Chi Mạc xã Hoàng Đồng; Tiếp tục Kiểm tra, 

nghiệm thu công tác hỗ trợ trồng rừng xã Hoàng Đồng. 

4. Phòng Quản lý đô thị: 

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà tài trợ triển khai lập đồ án quy 

hoạch các khu đô thị, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn 

- Phối hợp với UBND các phường, xã thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ 

hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố. 

5. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

Xây dựng kế hoạch và Tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp 

vi phạm về trật tự đô thị phục vụ chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng 

Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động 1/5 trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn. 

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố  

- Tập trung theo dõi, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án trọng tâm trọng điểm, đặc biệt các dự án: Đường Lý Thái Tổ 

Kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố; Xây dựng khu dân cư và cải tạo 

hệ thống thoát nước từ đường Đèo Giang đến cầu Ba Toa; Hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư khối 8, phường Đông Kinh,… 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất xây dựng 

bãi đỗ xe tại khu đất trước cửa hang Nhị Thanh - Tam Thanh và dự án khu dân 

cư xã Quảng Lạc. 

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

cần thiết để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi vắc xin được Sở Y tế 

phân bổ. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 

UBND các phường, xã:  

- Đẩy mạnh truyền thông thông điệp 5K và đề sao 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. Tiếp tục tuyên truyền về việc tiêm vắc xin phòng COVID-

19: nội dung, phương pháp tuyên truyền phải làm cho người dân hiểu rõ về diễn 

biến phức tạp, nguy cơ lây lan, thông tin về lợi ích của tiêm chủng, hướng dẫn 

theo dõi sau tiêm chủng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời hướng 

dẫn người dân, doanh nghiệp được tiếp cận để hiểu rõ hơn về các nội dung công 

tác giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 của thành phố 
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- Phòng Văn hóa – Thông tin tham mưu chuẩn bị triển khai lễ hội kỳ hoa 

– Lạng sơn năm 2022  

9. Phòng Tài nguyên – 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 

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. 

- 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. 

- Khẩn trương tham mưu trình tự, thủ tục để ban hành Quyết định cưỡng 

chế, Quyết định thành lập ban cưỡng chế để thực hiện việc đối thoại và triển 

khai thực hiện kế hoạch cưỡng chế các dự án Khách sạn -  sân golf, khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng và dự án Bãi xe buýt xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để 

thực hiện hoàn thành xong trước ngày 25/4/2022. 

10. 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. 

- Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB hàng tuần, tháng, quý, 

trong đó phải báo cáo rõ kết quả triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB và 

số liệu diện tích đất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. 

11. Thanh tra thành phố 

Tham mưu giải quyết các kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, tranh chấp đất đai, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất …đảm bảo chất lượng, đúng chủ thể và thời gian quy định. 

12. UBND xã Quảng Lạc: 

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và tờ trình trình thông qua quy 

hoạch xây dựng trụ sở công an xã Quảng Lạc tại kỳ họp UBND thành phố tháng 
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4/2022. 

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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