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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 04 năm 2022) 
 

Ngày 22/4/2022, 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 Kinh tế thành phố: Khẩn trương phối hợp với Hợp tác xã 

Nông nghiệp công nghệ cao và phát triển Lạng Sơn tổng hợp số liệu và báo cáo 

kết quả làm việc 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 xong trước ngày 28/4/2022. 

Tham mưu cho Đoàn thẩm định thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểm mẫu: 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 và Hoàng Đồng theo đúng kế hoạch. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố: Khẩn trương phối 

hợp với đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình thông qua nhiệm 

vụ, phương án thiết kế dự án: Điều chỉnh cục bộ chi tiết khu trung tâm xã Quảng 

Lạc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷlệ 1/2.000 và vị trí xây dựng công 

trình Hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã Quảng Lạc tại kỳ họp UBND thành phố 

thường kỳ tháng 4/2022. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

 - Khẩn trương tham mưu báo cáo UBND tỉnh về phương án khoanh vùng 

bảo vệ di tích và phương án tu bổ, xây dựng các hạng mục đền Cửa Nam, xong 

trước ngày 27/4/2022. 

- Tham mưu cho UBND thành phố nội dung chi tiết các nhiệm vụ được 

Tỉnh giao tại Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tham mưu 

văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, làm đầu mối của các 

nhiệm vụ tại Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn năm 2022.  

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Tham mưu công tác tuyên truyền trên phương tiện lưu động, trang trí cổ 

động trực quan trên địa bàn thành phố về kỷ niệm các ngày Lễ, ngày kỷ niệm 

trong tháng; tham mưu thực hiện nội dung trích đoạn sân khấu hóa Lễ hội Kỳ 

Cùng - Tả Phủ biểu diễn trong 02 ngày 29/4 và 30/4/2022. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền tới các 

em học sinh, phụ huynh, giáo viên về sự kiện Lễ hội Kỳ Hoa. Chỉ đạo các 

trường tổ chức các đoàn học sinh đến tham gia, trải nghiệm các hoạt động tại Lễ 

hội trong 5 ngày diễn ra Lễ hội để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em 
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học sinh trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong 

việc đưa đón và tham gia các hoạt động. 
Tiếp tục thực hiện tuyên truyền tới các phụ huynh và học sinh phòng 

chống dịch COVID-19; Tham mưu cho UBND thành phố kiểm tra, đề xuất cầu 

đầu tư bổ sung cơ sở vật chất các trường học tại xã Mai Pha để duy trì đạt chuẩn 

quốc gia; Kiểm tra thực tế nhu cầu sử chữa các trường học chuẩn bị cho năm 

học mới 2022-2023; tham mưu đề xuất dạy học tiếng Trung Quốc và dạy học 

chất lượng cao trên địa bàn thành phố. 

6. Trung tâm Y tế thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả theo 

đúng quy định.  

7. Phòng Tài nguyên – Môi trường:  
- Khẩn trương hoàn thiện trình tự, thủ tục để thực hiện cưỡng chế thu hồi 

đất các đối với các trường hợp vi phạm tại khối 2, phường Vĩnh Trại xong trước 

ngày 15/5/2022;  

- Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cưỡng chế bà Hoàng Thị Mét tại dự án Hạ 

tầng kỹ thuật khu Tái định cư và Dân cư Mỹ Sơn, khối 9, phường Vĩnh Trại; và 

các hộ gia đình không chấp hành bàn giao dự án Đầu tư xây dựng công trình Tiểu 

khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thực hiện cưỡng chế xong trước ngày 

25/5/2022 

- Tăng cường công tác vận động tuyên truyền bàn giao mặt bằng các dự án 

Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông 

Kinh), Xây dựng Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn, thành phố Lạng 

Sơn, Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu). 

8. Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố: 

- Khẩn trương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 

của tỉnh theo tiến độ yêu cầu; rà soát bàn giao mặt bằng 180ha dự án Khách sạn, 

Sân Golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn. 

- Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án như: Công viên 

bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khác sạn Đông Kinh đến cầu Đông Kinh) Hạ tầng khu 

dân cư khối 8, phường Đông Kinh; Hạ tầng khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại 

(Khu Ao cạn – Bãi than); Hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư và Dân cư Mỹ Sơn, 

khối 9, phường Vĩnh Trại. 

9. UBND các phường, xã: tập trung thực hiện công tác thu ngân sách. 

Thông báo đến các hộ gia đình khẩn trương nộp các khoản thuế, phí. 

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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