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Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2019  
(Ngày 21 tháng 5 năm 2019) 

  

Ngày 21/5/2019, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì 

cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2019. Tham dự cuộc họp có các 

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

156/GM-UBND ngày 08/5/2019 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 bản: 

1.1. Dự thảo Tờ trình phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn và quyết toán chi ngân sách năm 2018 (Trình kỳ họp tháng 6/2019 Ban 

Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố) - Phòng Tài chính - Kế hoạch 

trình: 

1.2. Báo cáo Đánh giá 01 năm thực hiện Đề án xây dựng trường Mầm non 

chất lượng cao, tự chủ một phần về kinh phí và kết quả hỗ trợ Mầm non ngoài 

công lập theo Đề án của tỉnh thực hiện trên địa bàn thành phố (Phòng Giáo dục 

và Đào tạo trình). 

1.3. Báo cáo kết quả thực  hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2014-2019 (Trình kỳ họp Ban Thường vụ 

Thành ủy tháng 5/2019) (Văn phòng HĐND-UBND thành phố trình). 

UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

- Yêu cầu các đồng chí thành viên UBND thành phố và các đơn vị liên 

quan nghiên cứu, rà soát và đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về các đơn vị có 

nội dung trình trước ngày 25/5/2019 để tổng hợp. 

- Giao các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị; 

chỉnh sửa, hoàn thiện xong trước ngày 30/5/2019, trình lãnh đạo UBND thành 

phố xét duyệt (riêng nội dung 1.3, yêu cầu hoàn thiện xong chậm nhất ngày 

23/5/2019 để trình kỳ họp BTV Thành ủy tháng 5/2019). 
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2. Đối với 03 nội dung do phòng Tài trình chính - Kế hoạch trình: 

2.1. 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 2019 (Trình kỳ họp tháng 6/2019 Ban Thường vụ, Ban 

chấp hành Đảng bộ thành phố). 

Nội dung báo cáo cơ bản đã thể hiện được kết quả phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 của thành phố. Tuy nhiên báo 

cáo cần trình bày ngắn gọn, đánh giá kỹ về kết quả thực hiện và hạn chế từng 

lĩnh vực; công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao chưa đánh giá rõ nét về 

tiến độ và chất lượng triển khai thực hiện; công tác thu ngân sách nhà nước, vệ 

sinh môi trường đánh giá chưa đúng với thực tế... Bổ sung hạn chế về công tác 

tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn, chưa có sự 

tích cực vào cuộc của các tổ chức, chính trị - xã hội.  

Về số liệu báo cáo: Thống nhất lấy số liệu đến hết ngày 31/5/2019 và ước 

thực hiện hết tháng 6/2019. 

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 25/5/2019.  

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo đã chỉnh sửa, hoàn thiện, phòng Tài chính - 

Kế hoạch gửi cho các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã tiếp 

tục nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến (bằng văn bản) lần 2 vào dự thảo Báo 

cáo, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 05/6/2019 để tổng hợp. Phòng 

TC-KH hoàn thiện dự thảo báo cáo sau khi có các ý kiến đóng góp lần 2 của các 

đơn vị xong trước ngày 10/6/2019 để trình kỳ họp UBND thành phố thường kỳ 

tháng 6/2019. 

2.2. 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 2019 (Trình kỳ họp 

tháng 6/2019 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố). 

Về nội dung dự thảo Báo cáo: Đánh giá tập trung vào công tác thu ngân 

sách nhà nước, bỏ nội dung kết quả thực hiện đề án chống thất thu thuế XDCB 

tư nhân và thu giá dịch vụ VSMT; số liệu cần rà soát lại, thống nhất lấy số liệu 

đến hết ngày 31/5/2019 và ước thực hiện hết tháng 6/2019. 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp 

của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã; chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo 

Báo cáo xong trước ngày 10/6/2019. Trên cơ sở dự thảo Báo cáo đã chỉnh sửa, 

hoàn thiện, phòng Tài chính - Kế hoạch gửi cho các cơ quan, đơn vị thành phố 

và UBND các phường, xã tiếp tục nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến lần 2 
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vào dự thảo Báo cáo bằng văn bản gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch trước 

ngày 05/6/2019 để tổng hợp. 

2.3. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 

tháng đầu năm 2019, dự kiến kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2019 

(Trình kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 

tháng 6/2019). 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng 

cơ bản 6 tháng đầu năm 2019, dự kiến kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 

2019. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tiếp thu ý kiến đóng của các 

đơn vị, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo xong trước ngày 10/6/2019. 

Giao Ban quản lý dự án đầu tư XDCB thành phố phối hợp với phòng Tài 

chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, thống kê lại toàn bộ 

nội dung của các dự án đã được phê duyệt từ đầu năm 2019, số liệu, danh mục 

dự án liên quan đến các dự án của thành phố.  

3. Dự thảo Chương trình tổng thể tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc 

thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019 (Trình kỳ họp Ban 

Thường vụ Thành ủy tháng 5/2019) - Văn phòng HĐND - UBND thành phố 

trình. 

Cơ bản nhất trí với Chương trình tổng thể tổ chức Đại hội đại biểu các 

dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019. Đối với nội dung cơ 

cấu đại biểu, phần tổ chức thực hiện... yêu cầu các đồng chí thành viên UBND 

thành phố và UBND các phường, xã đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố tổng hợp chậm nhất ngày 23/5/2019 để tổng 

hợp, hoàn thiện, trình kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 24/5/2019. 

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

5/2019. UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị 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 
156/GM-UBND ngày 08/5/2019; 
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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