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Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 7/2019  
(Ngày 19 tháng 7 năm 2019) 

  

Ngày  19/7/2019, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì 
cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 7/2019. Tham dự cuộc họp có các 
Đồng chí Thành viên UBND thành phố và các thành phần theo Giấy mời số     
268/GM-UBND ngày 10/7/2019 của UBND thành phố. 

Sau khi nghe các đơn vị trình bày các nội dung dự thảo, các thành phần 
dự họp phát biểu ý kiến, thảo luận, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố  
kết luận các nội dung như sau: 

1. Dự thảo Báo cáo đề xuất phương án quản lý, sử dụng Công viên hồ 
Phai Loạn (Phòng Quản lý đô thị trình) 

Để ổn định tình hình các hộ sản xuất kinh doanh, tránh thất thoát ngân 
sách của nhà nước, trước mắt vẫn tiếp tục duy trì quản lý hoạt động của hạng 
mục 11 Kiot; 01 nhà văn phòng của Công ty Cổ phần công viên cây xanh Lạng 
Sơn ký hợp đồng cho thuê đến hết năm 2019, 01 nhà trong hạng mục nhà Ban 
quản lý hộ gia đình đang ở chỉ cho thuê đến hết tháng 09/2019 và đối với hạng 
mục nhà sàn chỉ cho thuê đến hết năm 2019, sau đó chấm dứt hợp đồng giao lại 
cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao để sử dụng trưng bày sản phẩm theo kế 
hoạch. 

Giao cho UBND phường Tam Thanh tiếp tục ký hợp đồng đến hết năm 
2019 đối với hạng mục Kiot và nhà của Công ty cổ phần công viên cây xanh 
Lạng Sơn, tuy nhiên giá cho thuê phải phù hợp với giá thị trường. Đối với 03 bãi 
đỗ xe giao cho UBND phường quản lý và nghiên cứu theo hình thức đầu thầu 
hoặc cho thuê. 

Giao Ban quản lý dự án nghiên cứu lập phương án cải tạo hồ Phai Loạn 
và phòng Tài chính Kế hoạch nghiên cứu bố trí vốn đầu tư, định hướng trong 
thời gian tới sẽ đưa vào danh mục kế hoạch năm 2020 cải tạo Công viên hồ Phai 
Loạn và trước mắt sẽ thực hiện cải tạo đường dạo xung quanh hồ;  

Giao cho phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với phòng Tài chính Kế 
hoạch, UBND phường Tam Thanh nghiên cứu, khảo sát lại giá cho thuê hạng 
mục các Kiot và nhà; chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo về phương án quản lý, sử 
dụng Công viên hồ Phai Loạn. 

2. Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Thành ủy giao 
UBND thành phố thực hiện trong năm 2019 và đề xuất đưa ra khỏi  nhiệm 
vụ trọng tâm đối với những nhiệm vụ không thực hiện được vì lý do khách 
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quan (theo Công văn số 346 /UBND-VP ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND 
thành phố). 

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ triển khai, lập điều chỉnh 
quy hoạch xây dựng (Phòng Nội vụ, phòng Quản lý Đô thị) 

Giao phòng Quản lý đô thị khẩn trương hoàn thành trình phê duyệt nhiệm vụ 
quy hoạch, lựa chọn tư vấn lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn gắn 
với Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050.  

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp phòng Quản lý đô thị tổng hợp các 
hồ sơ tài liệu liên quan đến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc mở rộng địa giới 
hành chính thành phố Lạng Sơn để làm việc với Sở Nội vụ. 

2.2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn 
với xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (Phòng Kinh tế) 

Giao phòng Kinh tế tiếp tục theo dõi, đôn đốc HTX thực hiện duy trì sản 
xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm tại thôn Bình Cằm, xã Mai Pha; đôn 
đốc thực hiện hoàn thành các hạng mục dự án rau an toàn; tập trung quyết liệt 
chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (xóm Bản Cao, thôn Quảng Hồng, xã 
Quảng Lạc và khu dân cư kiểu mẫu tài xã Mai Pha), dọn dẹp vệ sinh, cải tạo 
hàng hoa các khu dân cư kiểu mẫu tại xã Hoàng Đồng.  

Trong năm 2019, UBND xã Hoàng Đồng phải hoàn thành xây dựng xã 
nông thôn mới nâng cao; yêu cầu 03 xã Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc chủ 
động rà soát, đánh giá các tiêu chí theo hướng dẫn tại Quyết định số 1271/QĐ-
UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020. 

UBND xã Mai Pha khẩn trương rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã hoàn 
thành, thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, hoàn 
thiện trong tháng 10/2019 để tổ chức công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

2.3. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khai thác các nguồn thu, 
chống thất thu ngân sách (Chi cục Thuế thành phố) 

Giao Chi cục thuế thành phố tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ, nhất 
là đới với nợ tiền sử dụng đất; công tác giám sát điều chỉnh thuế doanh thu của 
các hộ kinh doanh; nghiên cứu quản lý thuế vận tải, tránh thất thu nguồn thu của 
thành phố. 

Giao phòng Tài chính kế hoạch và phòng Tài nguyên Môi trường khẩn 
trương rà soát các khu đất đấu giá để tăng nguồn thu ngân sách của thành phố. 

2.4. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, 
thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách (Ban QLDA ĐTXD thành phố): 

Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD rà soát kỹ lại các nhiệm vụ trong tâm và tham 
mưu báo cáo đề xuất đưa 02 nhiệm vụ (Khu giết mổ gia súc, gia cầm; dự án thoát 
thoát nước qua Hang Nhị Thanh) ra khỏi các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực 
hiện năm 2019; chỉnh sửa lại nội dung liên quan đến dự án Kè suối Lao Ly. 
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Tập trung hoàn thành hạng mục dự án Cải tạo, sửa chữa khuôn viên 
Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ xong trước 30/9/2019. 

2.5. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tập trung giải quyết cơ bản 
các dự án còn vướng mắc; bàn giao mặt bằng các dự án chuyển tiếp; triển 
khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng 
điểm của tỉnh, thành phố (Trung tâm phát triển quỹ đất) 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất xem xét, thống nhất biên bản với chủ 
đầu tư đối với những điều chỉnh tại dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và 
Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng I. 

Khẩn trương triển khai thực hiện dự án Khu tái định cư và dân cư Nam 
Nguyễn Đình Chiểu; tập trung tháo gỡ giải quyết vướng mắc và giải phóng mặt 
bằng các dự án Khu đô thị Phú Lộc I, III, III và Phú Lộc IV. 

2.6. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ triển khai đề án phát triển 
du lịch thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2018-2025 định hướng đến 2030; xã 
hội hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo (Ban QLDA ĐTXD thành phố; Phòng Văn 
hóa Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu báo cáo đề xuất đưa ra khỏi 
nhiệm vụ trọng tâm đối với việc xây dựng đề án chợ phiên Kỳ Lừa; tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung đề xuất xây dựng 01 trường 
tiểu học đạt chuẩn theo kế hoạch. 

2.7. Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm  liên quan đến đảm bảo an ninh, 
quốc phòng; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tổ chức bộ máy: Giao Ban 
CHQS, Công an thành phố, Thanh tra, phòng Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ 
của đơn vị có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện đảm 
bảo tiến độ. 

Trên đây là kết luận nội dung cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 
7/2019. 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 số 268/GM-UBND ngày 10/7/2019; 
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Lăng Thị Trịnh 
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