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THÔNG BÁO 
Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 7 năm 2022) 
 

Ngày 15/7/2022, 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. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố: Khẩn trương hoàn 
thiện các trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công các dự án đã được phê 
duyệt. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. 

2. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố: 

Phối hợp với UBND các phường, xã tập trung tổ chức ra quân kiểm tra, 
xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm về công tác trật tự đô thị - trật 

tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt tại các tuyến đường phố chính, tuyến đường 
thường xuyên có tình trạng kinh doanh bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở 

các tuyến đường Bắc Sơn (chợ Giếng Vuông), đường Nguyễn Thái Học… 

3. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố: 

- Tham mưu cho thành phố các nội dung tổ chức chương trình biểu dương 
các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm ngày 

gia đình Việt Nam 28/6 tại không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa.  

- 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. 

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. 
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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 Tài nguyên và Môi trường:  

- 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 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. 

7. 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 

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Tập trung triển khai quyết 

liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; Khẩn trương triển khai 
công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án khu tái định cư, dân cư để tạo 

quỹ đất để thành phố tổ chức đấu giá. 

9. Các cơ quan phòng ban, UBND các phường xã: tập trung khẩn 

trương triển khai công tác giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ và kế hoạch 
yêu cầu. 

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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