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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 8/2022 

 

 Ngày 26/7/2022, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố 

đã chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 8/2022. Tham dự cuộc 

họp có Thường trực HĐND thành phố, Lãnh đạo UBND thành phố; Lãnh đạo 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh tháng 8/2022 và nhiệm vụ công tác tháng 9/2022 do đồng chí Chánh 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố trình bày và các ý kiến phát biểu tại cuộc 

họp, Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã 

khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn được giao 

kế hoạch vốn năm 2022. 

2. 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 với 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. 

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. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

- 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... 

5. Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố 

- Phối hợp với UBND các phường, xã tập trung chỉ đạo triển khai Kế  

hoạch số 271/KH-UBND ngày 09/8/2022 của UBND thành phố về việc tổ chức 

đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị trong tháng 

ATGT, lễ Quốc Khánh 2/9 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng 

Sơn; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường 
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để nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, giải tỏa và xử lý 

kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao 

thông trên địa bàn. 

- Tiếp tục duy trì công tác đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa 

bàn. Phối hợp với UBND các phường, xã thường xuyên theo dõi, phát hiện kịp 

thời, xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các công trình xây dựng vi phạm. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

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. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đến hết năm 2022. 

7. 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 của tỉnh 

và thành phố (dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; Khu 

đô thị mới Bến Bắc; Khách sạn sân golf Hoàng Đồng; Khu ở mới sinh thái sông 

Kỳ Cùng;...). Hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trong năm 2022 theo 

đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra, chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thành 

phố về tiến độ. Giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự 

án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng như: Hạ tầng khu dân cư khối 9, Vĩnh 

Trại (Khu Ao cạn-Bãi than); Hạ tầng khu dân cư khối 8, Đông Kinh,... 

8. Phòng Nội vụ thành phố 

Tiếp tục phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố thực hiện 

kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, Văn hóa công vụ đối với các cơ quan, 

đơn vị, UBND các phường, xã theo kế hoạch. 

Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng 

cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành 

chính (PAR INDEX) trên địa bàn thành phố năm 2022. 

9. Công an thành phố 

Tiếp tục tham mưu kịp thời các nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”;  

10. Thanh tra thành phố 

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các phòng, ban, phường xã 

trong thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn. Tham 

gia rà soát vụ việc phức tạp kéo dài trên địa bàn . Chủ trì phối hợp với Ban tiếp 

công dân thành phố kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp 

công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư đối với Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn, Chủ tịch UBND phường, xã.  
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11. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Tập huấn phần mềm các khoản thu và thanh toán không dùng tiền mặt các 

đơn vị trường học trên địa bàn thành phố  

Triển khai tới các trường trực thuộc thực hiện chế độ cho học sinh thuộc 

diện chính sách năm học 2022-2023.  

Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh các cấp. Tổ chức tập huấn chuyên 

môn hè cho CBQL, GV cấp Mầm non và Tổ chức bồi dưỡng đại trà chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 mô đun 3 cho GV cấp TH và THCS (kết thúc 

31/7/2022).  

Chỉ đạo phòng GD&ĐT tổng kết 4 năm thực hiện Đề án 494/ĐA-PGDĐT 

ngày 24/5/2018 của PGD về thành lập trường mầm mon Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn (mở lớp chất lượng cao và tự chủ một phần về tài chính).  

12. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

Thực hiện tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng tháng 8: Kỷ 

niệm 92 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-

01/8/2022);  kỷ  niệm  61  năm  Thảm  họa  da  cam  ở  Việt  Nam  (10/8/1961 –

10/8/2022); kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-

17/8/2022); Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc (19/8); kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công (19/8/1945 –19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 

(02/9/1945 –02/9/2022); kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp (25/8/1911 -25/8/2022); tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 

thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022).  

Thực hiện báo cáo định kỳ kết quả mua sắm trên sàn thương mại điện tử.  

Trình phương án tu bổ di tích Nhà Công quán và phối hợp với Bảo tàng 

tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích đền 

Cô bé thượng ngàn phường Chi Lăng và di tích đình Pác Mòong xã Quảng Lạc.  

Tham mưu cho UBND thành phố Ban hành phương án, kịch bản chi tiết tổ 

chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn. 

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

Tiếp tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng Bảo trợ xã hội 

trên địa bàn; đôn đốc các phường, xã thực hiện tốt việc quản lý đối tượng bảo 

trợ xã hội; giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng Bảo trợ xã hội trên 

địa bàn theo đúng quy định hiện hành.  

Tham mưu cho UBND thành phố Ban hành Kế hoạch triển khai Hội nghị 

tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022;  

Tham mưu cho UBND thành phố Kế hoạch và Công văn xin ý kiến góp ý 

dự thảo Kế hoạch 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, tầm nhìn đến năm 204; Kế hoạch triển khai công tác quản lý 

cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc 

làm của thành phố năm 2022.  

14. Trung tâm Y tế thành phố  
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Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em 

từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi Bộ Y tế đã hướng dẫn, đạt mục tiêu Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ đã đề ra bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; sử dụng kịp 

thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ, tránh lãng phí. 

15. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Tăng cường tuyên truyền, làm rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắc xin 

trong phòng dịch bệnh; khuyến khích, vận động người dân tích cực tham gia 

tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; nhất là các đối tượng nguy cơ 

cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, 

người sống ở khu có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp. 

16. UBND các phường, xã 

Tăng cường tuyên truyền công tác tiêm vắc xin, rà soát các đối tượng từ 5 

tuổi trở lên chưa được tiêm, tiêm chưa đủ liều không để bỏ sót đối tượng chưa 

được tiêm và đối tượng tiêm chưa đủ liều vắc xin…  

17. Công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, tham dự các cuộc họp của 

UBND thành phố. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo 

quy định của pháp luật./. 

 
   

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 

- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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