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Ngày 30/01/2019, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành 
phố đã chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 01/2019. Tham dự 
cuộc họp có các đồng chí Thành viên UBND thành phố và các thành phần theo Giấy 
mời số 40/GM-UBND ngày 25/01/2019; Thông báo số 45/TB-UBND ngày 
28/01/2019 của UBND thành phố. 

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo nội dung dự thảo, các thành phần dự 
họp phát biểu ý kiến, thảo luận, Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Phó Chủ tịch 
UBND thành phố kết luận các nội dung như sau: 

1. Dự thảo Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trình 

Nhằm khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch, tận 
dụng những cơ hội thuận lợi trong nước và quốc tế, tạo bước phát triển mạnh mẽ 
về du lịch của thành phố Lạng Sơn trong giai đoạn mới. Ngay từ đầu năm 2018, 
UBND thành phố đã đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch làm Đơn vị tư vấn 
giúp thành phố Lạng Sơn xây dựng Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn 
giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (trong đó có nội dung về bảo tồn, 
tôn tạo và phát huy giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn).  

Đơn vị tư vấn đã đầu tư thời gian và tâm huyết đề hoàn thành dự thảo Đề 
án, tuy nhiên, dự thảo còn có nhiều nội dung cần tiếp tục lấy ý kiến, điều chỉnh để 
phù hợp với tình hình thực tế địa phương và định hướng phát triển du lịch chung 
của tỉnh Lạng Sơn nói chung, của thành phố Lạng Sơn nói riêng; đề nghị lưu ý 
kiểm tra, chỉnh sửa một số thông tin, số liệu, chưa chính xác và không phù hợp 
với điều kiện thực tế tại địa phương. 

Sau cuộc họp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, 
xã tiếp tục nghiên cứu Dự thảo Đề án, tham gia đóng góp ý kiến, đề nghị bổ 
sung, chỉnh sửa (trực tiếp vào dự thảo hoặc có Văn bản góp ý) gửi về phòng Văn 
hóa và Thông tin thành phố để xem xét tổng hợp, chuyển Viện Nghiên cứu phát 
triển Du lịch - Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đơn vị tư 
vấn thực hiện Đề án) tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện Đề án.  

Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phát huy tích cực vai trò của 
cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn chủ trì, phối hợp cung cấp tài liệu có liên 
quan, đôn đốc Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo tại cuộc họp và 
các ý kiến góp ý của các đơn vị sau cuộc họp, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án 
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phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030 đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng và tính khả thi. Trong đó, yêu cầu Đề 
án cần bám sát tình hình thực tế địa phương và dự báo cụ thể định hướng phát 
triển du lịch trong thời gian tới, cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm cần thực 
hiện, có phân chia giai đoạn và lộ trình, hình thức đầu tư, tổ chức thực hiện... 

Sau khi Đơn vị tư vấn hoàn thiện chỉnh sửa dự thảo Đề án, giao phòng 
Văn hóa và Thông tin thành phố tham mưu xin ý kiến các sở, ngành tỉnh có liên 
quan (như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh...) và các cơ quan, đơn vị thành phố trước khi trình 
lại tại cuộc họp của UBND thành phố để xem xét, thông qua. 

2. Đối với các dự thảo 

2.1. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường công tác 
quản lý các di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Trình kỳ họp Ban Thường 
vụ Thành ủy tháng 02/2019) - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trình. 

2.2. Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch thành 
phố năm 2019 - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trình. 

2.3. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/7/2018 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 04/10/2018 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Trình kỳ họp Ban Thường vụ 
Thành ủy tháng 02/2019) - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố trình. 

(Có dự thảo các Chỉ thị và Kế hoạch gửi trên hệ thống eOffice kèm Thông 
báo kết luận) 

Trên cơ sở dự thảo Chỉ thị và Kế hoạch do phòng Văn hóa và Thông tin, 
phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu, yêu cầu các cơ quan, đơn 
vị thành phố, UBND các phường, xã và đề nghị các Đại biểu dự họp tiếp tục 
nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc cho ý kiến trực tiếp vào 
Dự thảo Chỉ thị, Kế hoạch gửi về phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài nguyên 
và Môi trường thành phố trước ngày 15/02/2019 (Thứ Sáu) để xem xét tổng hợp, 
chỉnh sửa hoàn thiện. Lưu ý: kể cả nhất trí với dự thảo văn bản, các cơ quan, đơn vị 
vẫn phải gửi ý kiến góp ý về phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài nguyên và 
Môi trường thành phố đảm bảo thời gian theo quy định, để lưu Hồ sơ. 

Giao phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài nguyên và Môi trường thành 
phố tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị bổ sung, chỉnh sửa, 
hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, Kế hoạch trình Lãnh đạo UBND thành phố xét duyệt, 
cho ý kiến chỉ đạo, đặc biệt đảm bảo kịp thời đối với những nội dung trình kỳ họp 
Ban Thường vụ Thành ủy tháng 02/2019.  

3. Nhiệm vụ khác: 

-  Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố triển khai lắp bổ sung hệ thống 
trực tuyến tại Hội trường lớn và trực tuyến từ phường, xã kết nối với tỉnh. 
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- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu bổ sung kinh phí để 
Văn phòng HĐND-UBND thành phố triển khai lắp bổ sung hệ thống trực tuyến. 

Trên đây là kết luận nội dung cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 
01/2019. UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các thành phần dự họp theo GM số 40/GM-UBND 
ngày 25/01/2019 và TB số 45/TB-UBND ngày 
28/01/2019; 
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Hoàng Thái Lâm 
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