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THÔNG BÁO 
Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2019  

(Họp ngày 27 tháng 8 năm 2019) 

  

 

Ngày 27/8/2019, UBND thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

8/2019. Sau khi thảo luận, thống nhất, Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND 

thành phố kết luận các nội dung như sau: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch trình: Dự thảo Báo cáo tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. 

- Cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, để báo cáo 

được cụ thể hơn về một số kết quả đạt được và đánh giá ưu, nhược điểm của lĩnh 

vực, yêu cầu các cơ quan, đơn vị bổ sung đánh giá về hạn chế, nguyên nhân (Ví 

dụ: trong công tác xây dựng nông thôn mới, thực hiện Đề án Điều chỉnh, bổ 

sung số nhà và tên ngõ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, công tác đảm bảo 

TTXD - TTĐT, xây dựng TPVM đô thị trên địa bàn, triển khai việc chuyển đổi 

HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015, tiến độ giải ngân thanh quyết toán 

các dự án trên địa bàn thành phố, kết quả thực hiện các hoạt động Văn hóa - Thể 

thao...); đánh giá kết quả cụ thể hơn theo từng lĩnh vực và thực hiện rà soát các 

nhiệm vụ trọng tâm đề xuất các giải pháp cho phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng 

cuối năm 2019. 

- Về số liệu báo cáo: Thống nhất lấy số liệu đến hết ngày 30/8/2019 và 

ước thực hiện tháng 9/2019. 

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm đánh giá kết quả theo 

từng lĩnh vực gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 10/9/2019 để tổng 

hợp.  

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp 

tại cuộc họp; chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo xong trước ngày 15/9/2019; 

trình Lãnh đạo UBND thành phố phụ trách lĩnh vực xét duyệt nội dung trước khi 

trình kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 9/2019. 
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- Giao phòng Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án về chính sách hỗ trợ 

khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng năm 2020. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường trình: Dự thảo báo cáo kết quả xây 

dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tư 

vấn (Công ty CP đầu tư xây dựng địa chính Đất Việt) tiếp thu các ý kiến tham 

gia đóng góp tại cuộc họp; chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình kỳ họp Ban 

Thường vụ Thành ủy. 

- Nội dung của Báo cáo cần lưu ý như sau:  

+ Bám sát Kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 11/7/2019 của Ban chỉ đạo thực 

hiện Dự án xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, xây dựng Bảng giá đất thành phố Lạng Sơn phải tuân thủ theo các quy định 

của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn trong thành phố, 

phải có tính kế thừa của Bảng giá đất cũ và đảm bảo tính thu hút đầu tư. 

+ Giá đất điều chỉnh của các khu giáp ranh giữa thành phố với các huyện 

phải đảm bảo tính tương đồng. 

+ Chuyển thể thức dự thảo Báo cáo của đơn vị tư vấn sang thể thức văn 

bản báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban Thường vụ. 

Trên đây là kết luận nội dung cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 

8/2019. 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 323/GM-
UBND ngày 15/8/2019 và TB số 849/TB-
UBND ngày 15/8/2019; 
- Lưu: VT. 

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

 
 

 
 

Trần Đức Thọ 
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