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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2020 

(Ngày 08 tháng 6 năm 2020) 

  
Ngày 08/6/2020, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì 

cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2020. Tham dự cuộc họp có các 

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

208/GM-UBND ngày 05/3/2020 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 các nội dung như sau: 

1. Đối với 03 nội dung do phòng Tài trình chính - Kế hoạch trình: 

1.1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã  hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2020 (Trình kỳ họp tháng 6/2020 Ban Thường vụ, Ban 

chấp hành Đảng bộ thành phố). 

1.2. Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi 

ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 

(Trình kỳ họp tháng 6/2020 Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ thành phố). 

1.3. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu 

năm 2020, dự kiến kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2020 (Trình kỳ họp 

tháng 6/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố). 

UBND thành phố cơ bản nhất trí với 03 dự thảo báo cáo do phòng Tài 

chính - Kế hoạch trình. Tuy nhiên báo cáo cần xây dựng ngắn gọn hơn, nghiên 

cứu đánh giá kỹ về nguyên nhân, hạn chế, yếu kém từng lĩnh vực và phải đúng 

trọng tâm, trọng điểm (ví dụ: trong công tác thương mại dịch vụ du lịch, quản lý 

đô thị, giải phóng mặt bằng,…). 

Bổ sung kết quả thực hiện xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên 

địa bàn thành phố; công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn 

thành phố; tình hình triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) 

thành phố Lạng Sơn năm 2020, kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và 

Hành chính công cấp thành phố (PAPI) năm 2020, kế hoạch hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính,… 

Về số liệu báo cáo: Thống nhất lấy số liệu đến hết ngày 31/5/2020 và ước 

thực hiện hết tháng 6/2020. Sau khi trình kỳ họp tháng 6/2020 Ban thường vụ 

Thành ủy duyệt,  cập nhật số liệu báo cáo đến hết ngày 30/6/2020 và không ước 

thực hiện tháng tiếp theo. 
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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 12/6/2020.  

2. Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm giải 

phóng Lạng Sơn (17/10/1950 -17/10/2020) và 18 năm thành lập thành phố 

Lạng Sơn (17/10/2002 -17/10/2020) - (Trong đó có nội dung đón nhận Huân 

chương Độc lập hạng Nhất - Nếu được tặng thưởng) (Trình kỳ họp BTV 

Thành ủy tháng 6/2020) - Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố trình 

Thực hiện theo Thông báo số 707/TB-UBND ngày 12/12/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng 

tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 tại cuộc họp xem xét Kế hoạch tổ chức 

các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Giao phòng Văn hóa - Thông tin tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Kế 

hoạch theo quy mô cấp thành phố. 

3. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 

02/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (Trình kỳ 

họp BTV Thành ủy tháng 6/2020) - Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội 

trình. 

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 11/6/2020 để tiếp thu, 

chỉnh sửa. 

4. Dự thảo Báo cáo tình hình công tác giải phóng mặt bằng các dự án 

trọng điểm trên địa bàn thành phố quý II/2020 (Trình kỳ họp BTV Thành 

ủy tháng 6/2020) - Trung tâm PTQĐ thành phố trình 

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 11/6/2020 để tiếp thu, 

chỉnh sửa. 

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

5/2020. 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 208/GM-UBND 

 ngày 13/5/2020; 

 - CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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