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THÔNG BÁO 
Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2018  

(Họp ngày 12 tháng 12 năm 2018) 

  

Ngày 12/12/2018, UBND thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ 
tháng 12/2018. Sau khi thảo luận, thống nhất, Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch 
UBND thành phố kết luận các nội dung như sau: 

1. Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 
Kỷ Hợi 2019 (Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố trình) 

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động 
mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. Yêu cầu các đơn vị cần tập trung 
một số nội dung sau: 

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin tiếp thu ý kiến của các thành phần 
dự họp chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch, trình xin ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND thành phố phụ trách lĩnh vực Văn hóa và Xã hội xét duyệt, cho ý kiến 
chỉ đạo tổ chức ban hành triển khai thực hiện. 

- Giao phòng Kinh tế: Khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch tổ 
chức lễ phát động Tết trồng cây dịp xuân Kỷ Hợi 2019 tại khuôn viên khu di 
tích Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Tổ chức khảo 
sát cụ thể các điểm trồng cây tại khu di tích Thành Nhà Mạc (dự kiến trồng 
khoảng 300 cây). 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch 
tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn 

- Đối với Chương trình “Đồng hồ đếm ngược” đón Giao thừa Tết Nguyên 
đán Kỷ Hợi 2019, nội dung này không tổ chức thực hiện. 

- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao: Huy động giáo viên, học sinh của các nhà trường, các quần chúng ưu 
tú tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng chào đón Giao thừa 
Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Công viên Chi Lăng, phường Chi Lăng. 

- Phòng Quản lý đô thị phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương dọn 
dẹp vệ sinh môi trường khu vực kè sông Kỳ Cùng. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản UBND thành 
phố đề nghị Công ty CP Chợ Lạng Sơn đảm bảo vệ sinh môi trường dọc tuyến 
bờ sông Kỳ Cùng 
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- UBND xã Mai Pha Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát, xây 
dựng phương án thiết kế đường vào di chỉ Mai Pha. 

2. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường 
học giai đoạn 2018 - 2025 (Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trình) 

Sau khi xem xét dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng 
xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025, kế hoạch còn chưa sát với thực tế, 
cần lưu ý đánh giá lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cần cụ thể hơn. 

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng 
góp của các thành phần dự họp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình xin 
ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực Văn hóa và Xã 
hội xét duyệt, cho ý kiến chỉ đạo tổ chức ban hành triển khai thực hiện. 

3. Dự thảo Chương trình làm việc của UBND thành phố năm 2019. (Văn 
phòng HĐND-UBND trình) 

Trên cơ sở Dự thảo Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân thành 
phố năm 2019, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã 
căn cứ chức năng nhiệm vụ rà soát lại Chương trình công tác năm của đơn vị; 
các đề án, chương trình, nội dung công việc đã đăng ký đưa vào Chương trình 
làm việc của UBND thành phố, tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa. 

Các ý kiến tham gia đóng góp đối với Dự thảo Chương trình làm việc của 
Ủy ban nhân dân thành phố năm 2019 gửi về Văn phòng HĐND-UBND thành 
phố chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 19/12/2018 (Thứ Tư) để tổng hợp, chỉnh 
sửa hoàn thiện Chương trình theo quy định. Yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND 
thành phố lập sổ theo dõi việc gửi ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị. 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của 
các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã chỉnh sửa hoàn thiện, trình các đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND thành phố xét duyệt nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, 
cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình đồng chí Chủ tịch xem xét. 

Trên đây là kết luận nội dung cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 
12/2018. UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các thành phần dự họp theo GM 584/GM-
UBND ngày 07/12/2018; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Hoàng Thái Lâm 
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