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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Chủ tịch,  

các Phó Chủ tịch UBND thành phố 
 (Ngày 07 tháng 3 năm 2019) 

 

Ngày 07/3/2019, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND thành phố để xem xét, quyết định một số nội dung. 

Tham dự cuộc họp có thành phần theo Giấy mời số 74/GM-UBND ngày 

06/3/2019. 

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. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trình: Dự thảo Kế hoạch 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Văn hóa năm 2019 theo Kế 

hoạch số 127-KH/TU ngày 14/02/2019 của Thành ủy Lạng Sơn (Nội dung: Xây 

dựng Đề án chợ phiên Kỳ Lừa) và Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm lĩnh vực Văn hóa năm 2019 theo Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 

14/02/2019 của Thành ủy Lạng Sơn (Nội dung: Thực hiện đồng bộ dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4) 

- Đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

lĩnh vực Văn hóa năm 2019 theo Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 14/02/2019 của 

Thành ủy Lạng Sơn (Nội dung: Xây dựng Đề án chợ phiên Kỳ Lừa): Đ/c Nông 

Bích Diệp - PCT UBND thành phố phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội chủ 

động chỉ đạo triển khai thực hiện theo Kế hoạch đã phê duyệt, ký ban hành. 

- Đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

lĩnh vực Văn hóa năm 2019 theo Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 14/02/2019 của 

Thành ủy Lạng Sơn (Nội dung: Thực hiện đồng bộ dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4): Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, tổng hợp, tiếp thu 

ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo 

Kế hoạch trình Đ/c Nông Bích Diệp - PCT UBND thành phố phụ trách lĩnh vực 

Văn hóa - Xã hội xét duyệt, cho ý kiến chỉ đạo, ký ban hành triển khai thực hiện. 

Lưu ý: Nghiên cứu thường xuyên cập nhật, đưa các nội dung thực hiện đồng bộ 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên trang fanpage của thành phố Lạng Sơn 

để đông đảo Nhân dân trên địa bàn được biết, thực hiện. 
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2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trình: Dự thảo Kế hoạch triển 

khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2019 theo 

Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 14/02/2019 của Thành ủy Lạng Sơn 

Chủ trương chỉ đạo tiếp tục tham mưu xây dựng 01 trường học đạt chuẩn 

quốc gia trong năm 2019, giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ 

quan, đơn vị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện.  

Đối với nội dung triển khai xây dựng 01 trường THCS chất lượng cao và 

tự chủ một phần tài chính, sau khi có ý kiến kết luận của UBND tỉnh đồng chí 

Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 tổ chức 

kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2019 tại thành phố Lạng Sơn, phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố chủ động tham mưu văn bản trình xin ý kiến các cấp có thẩm quyền 

về việc đề xuất đưa nội dung này ra khỏi danh sách các nhiệm vụ trọng tâm tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019. 

3. Công an thành phố trình: Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2019 theo Kế hoạch số 

127-KH/TU ngày 14/02/2019 của Thành ủy Lạng Sơn (Nội dung đảm bảo Quốc 

phòng an ninh) Giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy quân 

sự thành phố xây dựng chung một kế hoạch (mật) trình lãnh đạo của UBND 

thành phố phê duyệt ban hành. 

4. Thanh tra thành phố trình: Kế hoạch Xây dựng Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng 

hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn 

thiện Kế hoạch triển khai thực hiện.  

 5. Phòng Kinh tế thành phố trình: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm về việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2019. 

Đối với Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về việc đẩy mạnh 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu 

dân cư kiểu mẫu năm 2019 cần bám sát vào nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 

số 127-KH/TU ngày 14/02/2019 của Thành ủy Lạng Sơn. Giao phòng Kinh tế 

thành phố chủ trì, tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị bổ 

sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình Đ/c Lê Tuấn Minh - PCT 

UBND thành phố phụ trách lĩnh vực Kinh tế - Đô thị xét duyệt, cho ý kiến chỉ 

đạo, ký ban hành triển khai thực hiện. 
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6. Chi cục thuế thành phố trình: Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm lĩnh vực thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2019. 

- Đối với dự thảo kế hoạch trên, giao Chi cục thuế thành phố chỉnh sửa, 

viết ngắn gọn nhưng vẫn phải đảm bảo cụ thể nhiệm vụ giao thực hiện, tiếp thu 

ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo 

Kế hoạch trình Đ/c Lê Tuấn Minh - PCT UBND thành phố phụ trách lĩnh vực 

Kinh tế - Đô thị xét duyệt, cho ý kiến chỉ đạo, ký ban hành triển khai thực hiện. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu các biện 

pháp tổ chức thực hiện và giải pháp chống thất thu NSNN, đảm bảo thu đạt và 

vượt dự toán thu NSNN năm 2019. Thành lập các tổ giảm sát các hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp, nắm chắc thông tin về tình hình, kết quả kinh doanh. 

7. Phòng Quản lý đô thị  thành phố trình: Kế hoạch thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2019 thuộc lĩnh 

vực Quản lý đô thị. 

- Đối với dự thảo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, giao 

phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Quản lý đô thị lồng ghép 

nhiệm vụ được giao tham mưu theo công văn số 346/UBND-VP ngày 

19/02/2019 của UBND thành phố vào dự thảo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2019 thuộc lĩnh vực Quản 

lý đô thị. 

- Giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và 

Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị bổ sung, chỉnh 

sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình đ/c Lê Tuấn Minh - PCT UBND thành 

phố phụ trách lĩnh vực Kinh tế - Đô thị xét duyệt, cho ý kiến chỉ đạo, ký ban 

hành triển khai thực hiện. 

Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn 

trương tham mưu thực hiện thông báo số 48/TB-UBND ngày 30/01/2019 kết 

luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem 

xét phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, 

thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, hoàn thiện thủ tục lập điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chung xây dựng thành phố xong trước ngày 28/3/2019. 

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trình: Kế hoạch triển khai 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư của UBND thành phố năm 2019. 

Yêu cầu Trung tâm PTQĐ tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát, chỉnh sửa kế 

hoạch hợp lý, sát với thực tế, đảm bảo tính khả thi, kế hoạch xây dựng phải bám 

sát với nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, Thành ủy giao. Trên cơ sở Kế hoạch trọng  
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tâm của Thành phố, giao Trung tâm xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết của 

từng dự án để đảm bảo tiến độ đề ra. 

 9. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố trình: Kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 2019 (mảng xây dựng cơ bản). 

Yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố tiếp thu các ý kiến góp ý, rà 

soát, chỉnh sửa kế hoạch hợp lý, sát với thực tế, đảm bảo tính khả thi, kế hoạch 

xây dựng phải bám sát với nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, Thành ủy giao. Nghiên 

cứu đẩy nhanh trình tự thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng các dự án để đảm bảo 

tiến độ đề ra. 

UBND thành phố thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các thành phần dự họp theo GM số 74/GM-
UBND ngày 06/3/2019;  
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Hoàng Thái Lâm 
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