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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 7 năm 2022) 
 

 

Ngày 22/7/2022, 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 Kinh tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu báo cáo tổng hợp ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, 

hợp tác xã trên địa bàn thành phố gửi sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

3. 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 chấn chỉnh trong việc tham mưu 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 và tham mưu công tác giải quyết đơn thư đảm bảo đúng thời hạn 

quy định  

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: 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. 

- Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án Công viên 

bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), 
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Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đường Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu), 

Khu đô thị mới Bến Bắc, Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn,… 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, UBND các phường xã tập chung giải 

quyết dứt điểm các dự án nhỏ còn một vài trường hợp: dự án Đường dây 220KV 

Bắc Giang - Lạng Sơn, Khu dân cư Mỹ Sơn; Khu A TĐc Mai Pha; Kè suối Lao 

Ly; Khu Ao cạn Bãi than; Di chỉ Mai Pha; Hạ tầng Khối 8, phường Đông Kinh; 

Khu đô thị Phú Lộc I, II, III... 

5. Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố  

- Tham mưu cho UBND thành phố cung cấp thông tin khảo sát nhu cầu 

tuyên truyền phục vụ công tác thông tin đối ngoại gửi Sở Thông tin - Truyền 

thông xong trước ngày 29/7/2022. 

- Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ 

thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy 

mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới" xong trước ngày 31/7/2022. 

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố  

Tham mưu cho UBND thành phố góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND 

tỉnh giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gửi Sở LĐTB&XH 

xong trước 27/7/2022. 

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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