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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 05 tháng 8 năm 2022) 
 

 

Ngày 05/8/2022, 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.  

- Khẩn trương rà soát, tham mưu giải quyết các nội dung liên quan đến dự 

án Khu đô thị mới Mai Pha theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kịp 

thời báo cáo khó khăn vướng mắc để UBND thành phố xem xét, báo cáo xin ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 

3. Phòng Quản lý đô thị: Khẩn trương tham mưu tổ chức thực hiện lắp 

đặt biển tên đường, phố theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, phố tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:  

- Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung nhân lực, triển khai 

quyết liệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, UBND các phường xã khẩn trương giải 

quyết dứt điểm các dự án nhỏ còn một vài trường hợp các 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... 
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5. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố:  

- Tập trung triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án 

trong danh mục đầu tư năm 2022. 

- Đôn đốc các đơn vị nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực để thi 

công các hạng mục dự án: cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu, Công viên hồ Phai 

Loạn, Công viên bờ sông Kỳ Cùng… 

6. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố  

Tham mưu cho UBND thành phố góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực 

hiện "Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030" giai đoạn 2022 – 

2025 gửi Sở VHTT&DL trước ngày 10/8/2022. 

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

tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg gửi Sở VHTT&DL 

trước ngày 10/8/2022. 

Thực hiện tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch xúc tiến du lịch tỉnh Lạng 

Sơn năm 2023 gửi Sở VHTT&DL trước ngày 11/8/2022. 

7. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố  

Khẩn trương tham mưu rà soát nhu cầu đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc 

gửi Sở LĐTB&XH trước ngày 11/8/2022. 

Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 

số 15-CT/TU ngày  27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công  với 

cách mạng giai đoạn 2017-2025 gửi Sở LĐTB&XH trước ngày 15/8/2022. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tham mưu cho UBND thành 

phố thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 689/BC-HĐND-ĐGS ngày 

03/08/2022 của Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Kết quả 

giám sát về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn 

quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. 

9. Yêu cầu UBND các phường, xã và các chủ đầu tư các dự án: Khẩn 

trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án và giải ngân 

các nguồn vốn được giao kế hoạch vốn năm 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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