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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 01 tháng 7 năm 2022) 
 

Ngày 01/7/2022, 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: 

- 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.  

- Nghiêm túc khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ các vụ án của 

Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn và Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Khẩn trương tập trung 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. 

4. Công an thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xây 

dựng phương án bảo vệ, bố trí phương tiện, lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an 

toàn, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố và các điểm thi trong thời 

gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

5. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố: Tăng cường công tác ra quân 

xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh trên các 

tuyến đường chính và các tuyến phố văn minh đô thị; Tăng cường ra quân tháo 
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dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo trái phép tại các tuyến đường, phố gần khu 

vực các điểm thi THPT năm 2022 trên địa bàn. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố:  

- Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm trong tháng 7. 

- Tham mưu cho UBND thành phố giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực 

tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các phòng 

chuyên môn, UBND các phường, xã.  

7. 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 Xây dựng các Kế hoạch: Tổ chức Diễn đàn 

trẻ em năm 2022; triển khai công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua biên 

giới năm 2022; triển khai Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai 

đoạn 2021-2030.  

8. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố: Hướng dẫn Tuyển sinh trường 

THCS có số đăng ký dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-

2023; Tập huấn Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 7 do Sở GDĐT tổ chức. 

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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