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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 10/2022 

 

 Ngày 20/10/2022, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành 

phố đã chủ trì cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 10/2022. 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 10/2022 và nhiệm vụ công tác tháng 11/2022 do đồng chí Chánh 

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

họp, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo 

như sau:  

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư, UBND các phường, xã: Đẩy nhanh tiến độ 

thi công các dự án và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có 

khối lượng hoàn thành; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm 

công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường 

hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng. Kịp thời báo cáo UBND 

thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

2. Chi cục Thuế thành phố 

 Tiếp tục triển khai quyết liệt các đề án chống thất thu ngân sách, tăng 

cường rà soát các nguồn lực có khả năng thu, đặc biệt là thuế XDCB không qua 

cấp phép, chuẩn bị nguồn lực để triển khai đề án chống thất thu vận tải. Tập 

trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy 

định. Theo dõi, giám sát kiểm tra chặt chẽ tiến độ thu nợ, tiến độ thực hiện các 

biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

- Thường xuyên theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo 

kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm của các chủ đầu tư. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND thành 

phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án sử dụng vốn đầu tư công 

trên địa bàn thành phố. 

4. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Tập trung công tác thẩm định hồ sơ (hồ sơ điều chỉnh) dự án, thiết kế cơ 

sở, thiết kế bản vẽ thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư; đặc 

biệt là dự án kéo dài nhiều năm. 
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- Tham mưu tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chi tiết các phường, trung tâm xã có liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn. 

5. Phòng Kinh tế thành phố 

- Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, phòng chống dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi; Chủ động phối hợp với Chi cục Kiểm lâm trong việc 

tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trồng và chăm sóc rừng; chủ động theo dõi 

cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phòng chống lụt bão, kiểm tra, quản lý, khai thác 

tốt các công trình thuỷ lợi. 

- Xây dựng kế hoạch và tham gia hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung. 

- Phối hợp với Ban Quản lý chợ Giếng Vuông khẩn trương tham mưu 

trình sở Công thương thẩm định phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh 

doanh và sử dụng điểm kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

  Tập trung giải quyết cơ bản các dự án còn vướng mắc. Thực hiện công tác 

thu hồi đất; thẩm định phương án BT, HT và TĐC; giao đất tái định cư; tham 

mưu hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất các dự án trên địa bàn; tham mưu thực hiện tốt 

công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Lạng 

Sơn, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật. 

7. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố 

Giao TTPTQĐ tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt bồi thường 

cây cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Hệ thống thoát nước khu đô thị phía 

đông thành phố đối với những hộ đã lập hồ sơ kiểm tra và đã nhận tiền tạm ứng 

bồi thường cây cối. 

Tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ BT, HT và GPMB các dự án đang 

triển khai, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để được xem xét, giải 

quyết. 

7. Phòng Nội vụ thành phố 

Tham mưu hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm 

vụ, nhiệm vụ trọng tâm hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Thực 

hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã. 

8. Công an thành phố 

Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra Công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã trên địa bàn. 

Tham mưu triển khai thi hành thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 

05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh điện tử trên địa bàn đảm bảo hiệu 

quả, thiết thực. 

9. Thanh tra thành phố 
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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. Tổ chức họp tư vấn và đối thoại 

giải quyết đơn của công dân theo quy định; xác minh và hoàn thiện báo cáo kết 

quả xác minh các đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đảm bảo thời hạn. 

10. Ban Chỉ huy quân sự thành phố 

Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tốt công tác Quốc 

phòng quân sự địa phương; Triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển quân 

năm 2023. 

11. Phòng Tư pháp thành phố 

Tham mưu triển khai thực hiện việc nâng cao số lượng thực hiện Chứng 

thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo chỉ 

tiêu, tiêu chí theo quy định. Đồng thời hướng dẫn UBND các phường, xã thực 

hiện đúng quy định. 

14. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Tiếp tục hoàn thiện và ban hành Cuốn lịch sử ngành GDĐT thành phố 

(1945-2020). Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa số liệu phổ cập sau khi điều tra để đảm 

bảo tính chính xác; hoàn thiện hồ sơ phổ cập cấp xã; phường.  

Phát động thi đua Chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11. Tham mưu cho UBND thành phố Tổ chức các hoạt động Chào mừng Kỷ 

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022). 

Chỉ đạo các đơn vị trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS) trên địa bàn 

thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng đi tiêm theo thông 

báo của Trung tâm Y tế thành phố, trạm y tế các xã, phường.  

15. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

Tham mưu cho thành phố tổ chức đánh giá kết quả cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022 và đăng ký năm 2023.  

Tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động các điểm kinh doanh dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng và các đại lý, điểm kinh doanh thuê bao di động trả 

trước; thẩm định các hộ kinh doanh điểm CCDVTC ĐTCC nhận hồ sơ khi tiếp 

nhận đơn đề nghị thẩm định. Tiếp tục tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên 

hệ thống thông tin cơ sở.  

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

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giải quyết và trình cấp có thẩm quyền 

giải quyết theo quy định. Rà soát, tổng hợp danh sách chi trả trợ cấp tháng 

11/2022; tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp một lần theo các quyết định của Sở 

LĐ-TB&XH tỉnh.  



 4 

Tham mưu cho thành phố thực hiện tốt việc Tổ chức đón nhận 11 hài cốt 

liệt sĩ từ tỉnh Quảng Trị về địa phương theo nguyện vọng của gia đình; 01 liệt sĩ 

di chuyển từ tỉnh Cao Bằng về địa phương theo nguyện vọng của gia đình;  

Tham mưu cho thành phố Tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách giảm 

nghèo, tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; 

Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp thành phố năm 2022 và đôn đốc thực hiện đánh giá 

xã phường phù hợp trẻ em. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về chính sách cho vay vốn đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn.  

17. Trung tâm Y tế thành phố 

Phối hợp chặt chẽ với Ngành giáo dục trên địa bàn, đặc biệt các trường 

học, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho trẻ em, đảm bảo 

phòng chống dịch hiệu quả. 

 Tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết, tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 

bộ y tế xã thực hiện khám nghĩa vụ quân sự năm 2023.  

18. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Ban hành Kế hoạch, Điều lệ và tổ chức giải thể thao các CLB thành phố 

Lạng Sơn năm 2022 theo kế hoạch. 

19. UBND các phường, xã 

- Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện giải ngân vốn các công trình, dự án 

được giao quản lý; quan tâm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng, đôn đốc thu hồi tạm ứng, quyết toán dự án 

hoàn thành, tất toán tài khoản dự án... bảo đảm tiến độ giải ngân cho các dự án 

và định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm báo cáo tiến độ về Phòng Tài chính 

-Kế hoạch để tổng hợp, theo dõi. 

- Yêu cầu UBND phường Tam Thanh chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tổ chức tuyên truyền vận động, hòa giải vụ việc giữa bà Nguyễn Kim 

Lan và ông Trần Minh Bách.  

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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đức 



 5 

 


		2022-10-31T10:02:25+0700


		2022-10-31T10:03:15+0700




