
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

  

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 6 năm 2022) 
 

Ngày 24/6/2022, 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. 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. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

- 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.  

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, UBND xã Hoàng Đồng 

kiểm tra các khu đất thuộc thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng.  

- Tập trung rà soát lại hồ sơ trình tự thực hiện cưỡng chế các trường hợp 

tại dự án Khu đô thị Mai Pha; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cưỡng chế 

các trường hợp tại dự án Tiểu khu tái định cư Khối 2, phường Vĩnh Trại; trường 

hợp bà Hoàng Thị Mét. 

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:  
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Khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án 

khu tái định cư, dân cư trên địa bàn thành phố tạo quỹ đất để thành phố tổ chức 

đấu giá. 

Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án Khu tái định 

cư và dân cư nam Nguyễn Đình Chiểu, Khu đô thị Nam Hoàng Đồng và điều 

chỉnh mở rộng nam Hoàng Đồng, Khách sạn – sân golf Hoàng Đồng, Công viên 

hồ Phai Loạn, Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách 

sạn Đông Kinh), Ao cạn Bãi Than… 

4. Phòng Lao động – TB&XH thành phố  

- Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và đề nghị xem xét giải quyết các chế độ, chính 

sách cho người có công và thân nhân và chế độ BTXH đối với những trường 

hợp đủ điều kiện theo quy định. 

- Tham mưu cho thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết 

định số 1155/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ký 

Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố. 

- Tham mưu cho thành phố tổ chức Đoàn đại biểu thân nhân liệt sĩ thăm 

viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Người có công "Thăm lại chiến trường xưa" nhân 

dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) theo 

đúng Kế hoạch. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo Kỳ thi TN THPT năm 2022 thành phố Kiểm 

tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại 

THPT Chuyên Chu Văn An và THPT Việt Bắc. 

- Tham mưu cho thành phố tổ Tập huấn triển khai Đề án "Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021-2030".  

6. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố: Tiếp tục Tuyên truyền các 

ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng tháng 6; Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung 

ương 5 khóa  XIII, Tuyên truyền công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2022, tuyển sinh năm học 2022 –2023. 

7. Ban Tiếp công dân thành phố: 

- Đôn đốc các đơn vị, phòng ban, phường, xã tập trung giải quyết đơn thư 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đã được giao 

- Khẩn trương đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, phòng Tài 

nguyên và Môi trường thành phố và các cơ quan liên quan mời các hộ dân hiện 

nay đang có đơn thư tại dự án Khu đô thị để trao đổi, giải thích với người dân 

hiện nay dự án đang tạm dừng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức 

năng rà soát về cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng;  
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- Chủ trì phối hợp với UBND xã Mai Pha, phòng Tài nguyên và Môi 

trường và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu văn bản trả lời đơn của 

ông Hoàng Văn Léo bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị Mai Pha. 

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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