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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2019  
(Ngày 20 tháng 12 năm 2019) 

  
Ngày 20/12/2019, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì 

cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2019. Tham dự cuộc họp có các 
Đồng chí Thành viên UBND thành phố và các thành phần theo Giấy mời số     
573/GM-UBND ngày 13/12/2019 của UBND thành phố. 

Sau khi nghe các đơn vị thông qua 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. Đối với các dự thảo Văn phòng HĐND-UBND thành phố trình: 

1.1. Đối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội đảm bảo Quốc phòng an ninh tháng 12 và nhiệm vụ, giải 
pháp tháng 01/2020 (Trình kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 12/2019).  

Giao các đồng chí Thành viên UBND thành phố góp ý trực tiếp vào dự 
thảo Báo cáo, gửi Văn phòng HĐND-UBND thành phố tổng hợp, chỉnh sửa, 
hoàn thiện Báo cáo để trình kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 12/2019. 

2.2. Dự thảo Chương trình làm việc của UBND thành phố năm 2020. 

 Cơ bản nhất trí nội dung dự thảo, giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố 
tiếp thu thêm các ý kiến đóng góp của các thành phần dự họp, chỉnh sửa, hoàn thiện 
Chương trình làm việc của UBND thành phố năm 2020, cụ thể như sau: 

- Chỉnh sửa nội dung thứ 4 của phiên họp tháng 4 thành thông qua dự thảo 
Đề án Tổ chức lại Trung tâm VHTT thành phố theo Công văn số 2846/UBND-
VHTT ngày 20/11/2019 của UBND thành phố. 

- Bổ sung phiên họp tháng 4 nội dung “Đề án phát triển kinh tế đêm trên 
địa bàn thành phố Lạng Sơn”. Nội dung này giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp 
phong Quản lý đô thị, VH-TT và các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện;  

- Bổ sung phiên họp tháng 11 nội dung “Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2020”. 

- Cắt giảm nội dung phiên họp tháng 8 “Báo cáo tổng kết thực hiện Kết 
luận số 205-KL/TU, ngày 20/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề 
án số 01-ĐA/TU, ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng công 
trình phòng thủ trong khu căn cứ chiến đấu của tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2013-
2020” 
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2. Đối với Dự thảo phương án trang trí hoa tươi, trang trí đường phố 
phục vụ Tết Nguyên đán năm 2020 (Phòng Quản lý đô thị) 

- Cơ bản nhất trí với phương án trang trí hoa tươi, trang trí đường phố 
phục vụ Tết Nguyên đán năm 2020, giao Phòng Quản lý đô thị tiếp thu thêm các 
ý kiến góp ý, chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin và đơn vị tư vấn 
phối cảnh hoàn chỉnh phương án trang trí hoa tươi, trang trí đường phố và đặt 
tiểu cảnh Pano; thống nhất cắt bỏ tiểu cảnh số 2, số 5 và số 6; thay thế tiểu cảnh 
số 1 bằng tiểu cảnh Chùa Tam Thanh; chỉnh sửa tiểu cảnh số 3 và nghiên cứu bổ 
sung hệ thống đèn bằng hình thức xã hội hóa; nghiên cứu gắn hệ thống ánh sáng 
tại các tiểu cảnh, kéo dài hệ thống đèn tại tiểu cảnh đường ánh sáng... Yêu cầu 
thực hiện xong trước ngày 16/01/2020. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc Công ty TNHH Huy 
Hoàng dọn dẹp vệ sinh đường phố; 

- Giao Công ty cổ phần cấp nước nghiên cứu bổ sung dòng chữ “thành 
phố Lạng Sơn” bằng hoa tươi hoặc hoa lụa bố trí tại đảo giao thông gần Cung 
thiếu nhi; thay thế một số cây Đào tại đường Hùng Vương, chịu trách nhiệm 
công tác chọn, chăm sóc,bảo vệ cây Đào; quản lý hệ thống rạp triển lãm Hoa 
Lan của công ty Trung Quốc thuê đảm bảo phải sạch sẽ. 

- Giao UBND phường, xã chuẩn bị cây Đào để tham gia chương trình 
đường hoa xuân Xứ Lạng. 

- UBND phường Chi Lăng phối hợp Công ty cổ phần cấp thoát nước đảm 
bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu bố trí kinh phí theo đề xuất 
phương án 1 của phòng Quản lý đô thị, yêu cầu thẩm định chặt chẽ, đảm bảo 
theo đúng quy định. 

Trên đây là kết luận nội dung cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 
12/2019. 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; 
- TP dự họp theo GM 573 ngày 20/12/2019; 
 - CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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