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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 4/2020 

(Ngày 14 tháng 4 năm 2020) 

  
Ngày 14/3/2020, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì 

Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 4/2020. Tham dự cuộc họp có các 

Đồng chí Thành viên UBND thành phố và các thành phần theo Giấy mời số 

162/GM-UBND ngày 14/3/2020 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 như sau: 

1.  Đối với Dự thảo Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ trên địa bàn 

thành phố Lạng  Sơn (do Phòng VH-TT thành phố trình). 

UBND thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, tích 

cực của phòng VH-TT, đơn vị tư vấn trong tham mưu xây dựng dự thảo Đề án. 

Qua xem xét nhận thấy dự thảo Đề án đã xây dựng được tổng thể mô hình của 

Tuyến phố đi bộ, tuy nhiên một số nội dung chưa hợp lý, cần rà soát và bổ sung, 

chỉnh sửa, cụ thể như sau: 

- Về phương án thực hiện: Thống nhất lựa chọn phương án 1. 

 - Về quy mô: Phải xác định rõ tuyến phố đi bộ gồm bao nhiêu tuyến 

đường nhánh; xác định rõ điểm đầu tuyến, điểm cuối tuyến phố; lựa chọn xây 

dựng vị trí cổng chào ở những điểm phù hợp với địa hình thực tế. 

- Về thời gian hoạt động: Thống nhất thời gian từ 18h00 đến 24h00 các ngày 

thứ 6, thứ 7 hàng tuần.  

- Hệ thống Ki ốt: Nhất trí với hệ thống kiốt di động; không làm kiốt cố 

định, nếu hộ kinh doanh có nhu cầu thì xây dựng mô hình kiốt cố định đảm bảo 

thống nhất, đồng bộ không ảnh hưởng đến mỹ quan. 

 - Phương án quản lý tài chính, phương án huy động các nguồn vốn 

ngoài ngân sách: Khi Đề án được phê duyệt sẽ giao Ban quản lý Tuyến phố xây 

dựng, đề xuất phương án cụ thể. 

 - Công tác vệ sinh môi trường: Giao phòng Tài nguyên - Môi trường 

tham mưu cách thức quản lý, kinh phí công tác vệ sinh môi trường không tách 

riêng, đưa chung vào kinh phí chung về VSMT của thành phố. 

 - Cơ quan quản lý Tuyến phố đi bộ: Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

chủ trì thực hiện công tác quản lý, vận hành tuyến phố. 

- Về chỉnh trang một số tuyến vỉa hè: Giao UBND phường Hoàng Văn 

Thụ kiểm tra, rà soát đề xuất phương án cải tạo, chỉnh trang một số tuyến vỉa hè 

đảm bảo mỹ quan, văn minh đô thị cho tuyến phố đi bộ. 
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- Việc chỉnh trang các tuyến đường khu phố đi bộ: Giao phòng QLĐT 

khảo sát tham mưu đề xuất. 

 - Công tác tuyên truyền: Giao UBND phường Hoàng Văn Thụ phối hợp 

với phòng VH-TT và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền nhằm 

tạo sự đồng thuận của Nhân dân khi triển khai Đề án. 

Giao phòng Văn hóa - Thông tin thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn 
tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị để chỉnh sửa hoàn 

thiện dự thảo Đề án xong trước ngày 20/4/2020, trình Lãnh đạo UBND thành 

phố xét duyệt trước khi trình tại kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 4/2020. 

2. Đối với Dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường phố, công trình công 

cộng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (phòng Văn hóa - Thông tin trình). 

UBND thành phố cơ bản nhất trí với nội dung Đề án đặt, đổi tên đường 

phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Giao phòng Văn hóa - Thông tin thành phố chủ trì phối hợp UBND các 

phường, xã thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, hoàn thiện hồ sơ, trình 

Lãnh đạo UBND thành phố xét duyệt trước khi trình UBND tỉnh. 

3. Đối với các dự thảo văn bản: 

3.1. Dự thảo Đề cương Đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn (do phòng Kinh tế tham mưu). 

3.2. Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày 

truyền thống Du lịch Việt Nam trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (09/7/1960 - 

09/7/2020) (Trình kỳ họp BTV Thành ủy tháng 5/2020). 

3.3. Thông qua dự thảo Đề án tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao thành phố. 

Giao các đồng chí thành viên UBND thành phố và thành phần dự họp 

nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp vào nội dung các 

dự thảo, gửi lại cơ quan chủ trì soạn thảo chậm nhất ngày 25/4/2020 để tiếp thu, 

chỉnh sửa. 

Giao các cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động xin ý kiến các đơn vị liên quan; 

tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo các văn bản. Yêu cầu hoàn thiện các 

nội dung xong trước ngày 28/4/2020, trình Lãnh đạo thành phố xét duyệt. 

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

tháng 4/2020. 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 106/GM-UBND 

 ngày 05/3/2020; 

 - CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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