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THÔNG BÁO 
Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2019  

(Họp ngày 18 tháng 9 năm 2019) 

  

 

Ngày 18/9/2019, UBND thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 

9/2019. 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. Qua xem xét nội dung 

dự thảo báo cáo cần rà soát, tóm tắt lại các nhóm lĩnh vực trong mục hạn chế, 

yếu kém; bổ sung đánh giá công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn 

vị và kết quả công tác thực hiện thi hành án trên địa bàn thành phố. 

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đóng góp ý kiến gửi về phòng 

Tài chính - Kế hoạch trước ngày 20/9/2019 để tổng hợp. Giao phòng Tài chính - 

Kế hoạch tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp; chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo 

Báo cáo xong trước ngày 26/9/2019; trình kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy 

tháng 9/2019. 

2. Phòng Quản lý đô thị trình 02 nội dung: 

2.1. Dự thảo Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: 

- Giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ quy 

hoạch tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp tại cuộc họp; chỉnh sửa, hoàn thiện 

Dự thảo xong trước ngày 23/9/2019, trình kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy 

tháng 9/2019. 

- Căn cứ Thông báo số 927/TB-UBND ngày 16/9/2019 của UBND thành 

phố về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp thông qua 

Dự thảo Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
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tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan trên địa bàn thành phố như: Dự án 

đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, các khu đất phát triển kinh tế - xã hội,… 

- Nghiên cứu, xem xét đề xuất phương án ghép địa bàn xã Vân Thủy, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vào địa bàn thành phố Lạng Sơn để mở rộng và 

đảm bảo địa bàn thành phố với diện tích đạt 150km2 

2.2. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cây xanh đường phố 

trên địa bàn thành phố năm 2020: 

- Cơ bản Nhất trí với Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cây xanh đường 

phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020.  

- Giao phòng Quản lý đô thị rà soát các cây phát triển yếu, sâu bệnh hoặc 

vị trí không phù hợp thay thế dần bằng các cây to, khỏe, phát triển ổn định, vị trí 

trồng phù hợp với thực tế và điều kiện khí hậu của thành phố, lựa chọn trồng các 

loại cây đã được UBND tỉnh phê duyệt trong danh mục cây xanh đô thị. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu bố trí kinh phí cho phòng Quản 

lý đô thị để thực hiện theo quy định. 

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

9/2019. 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 379/GM-
UBND ngày 13/9/2019; 
- Lưu: VT. 

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

 

 
 

 
Trần Đức Thọ 

 


		2019-09-26T13:42:43+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn<ubndtpls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




