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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 3/2020 

(Ngày 10 tháng 3 năm 2020) 

  
Ngày 10/3/2020, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì 

cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 3/2020. Tham dự cuộc họp có các 

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

106/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. Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020. 

Qua xem xét dự thảo Báo cáo, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị cần 

lưu ý bổ sung một số nội dung sau: 

- Yêu cầu các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện, so sánh số liệu giữa Quý 

I/2020 với cùng kỳ năm 2019 theo từng lĩnh vực, đánh giá rõ việc ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19 gây ra đối với tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên 

địa bàn thành phố. 

- Chi cục Thuế thành phố xem xét, bổ sung về hoạt động các thành phần 

kinh tế, cụ thể là số liệu các hộ xin điều chỉnh, miễn giảm thuế. 

- Công an thành phố và phòng Quản lý đô thị thành phố đánh giá tình 

hình an toàn giao thông trong quý I/2020. 

- Đối với phần hạn chế, yếu kém, nguyên nhân:  

+ Đánh giá lại tiến độ, kế hoạch thực hiện thu ngân sách nhà nước, một số 

khoản thu so với cùng kỳ không đạt. 

+ Những hạn chế cần đánh giá sát, đúng với thực tế 

+ Nguyên nhân chủ quan: Nêu rõ từng lĩnh vực công tác. 

- Đối với nhiệm vụ trong quý II/2020: Đã có nhiệm vụ cụ thể của từng 

lĩnh vực nhưng phải gắn với giải pháp thực hiện. 

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo do phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

tham mưu, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã căn 

cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến gửi về 

phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trước ngày 14/3/2020  để tổng hợp, 

chỉnh sửa hoàn thiện.  

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của 

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

cáo xong trước ngày 16/3/2020, trình Lãnh đạo UBND thành phố xét duyệt 

trước khi trình tại kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 3/2020. 
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2. Dự thảo  Báo  cáo  tổng  hợp  thực  hiện Chương trình hành động  

số 08-CTr/TU,  ngày  01/9/2016  của  Ban  Chấp hành Đảng  bộ thành  phố 

Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

XVI và Nghị quyết Đại hội đại  biểu Đảng  bộ thành  phố Lạng Sơn lần  thứ 

XXII (Phòng TC-KH trình). 

UBND thành phố cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo tổng hợp thực hiện 

Chương trình hành động  số 08-CTr/TU, ngày 01/9/2016 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần 

thứ XXII. Giao phòng TC-KH rà soát kỹ lại các số liệu đảm bảo chính xác, trình 

ký và gửi Thành ủy tổng hợp. 

3. Đối với dự thảo Phương án xây dựng trường THCS Hoàng Văn 

Thụ chất lượng cao, tự chủ một phần tài chính (phòng Giáo dục và Đào tạo 
thành phố trình). 

- Tên phương án: Thống nhất lấy tên “Phương án thí điểm mở lớp chất 

lượng cao và tự chủ một phần về tài chính tại trường THCS Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn”. 

- Bố cục, nội dung phương án: Cần trình bày ngắn gón, tập trung vào các 

nội dung chính như căn cứ pháp lý, mục tiêu, phạm vi đối tượng, phương thức 

tuyển sinh, hoạt động giáo dục chất lượng cao, thực trạng cơ sở vật chất, nhu 

cầu đầu tư, quy mô tuyển sinh, thực trạng và tiêu chuẩn đội ngũ, cơ chế tài 

chính, lộ trình, tổ chức thực hiện. 

- Các nội dung chính: 

+ Phần Mục tiêu chung: Tập trung làm rõ về lớp chất lượng cao và kinh 

phí tự chủ. 

+ Đối tượng, phương thức tuyển sinh và cấp học bổng: Có tính đến đối 

tượng học sinh giỏi là con gia đình chính sách, mồ côi, nghèo… Phương thức 

tuyển sinh phải tính theo thứ tự ưu tiên, nếu có cùng chỉ số tuyển sinh thì phải 

xét thêm điều kiện khác, đảm bảo chỉ tuyển đủ theo chỉ tiêu đề ra. Đối với việc 

cấp học bổng, cần xem xét mức học bổng phù hợp, đảm bảo trong nguồn thu tự 

chủ hoặc các nguồn vận động tài trợ khác. 

+ Phạm vi tuyển sinh: Chỉ thí điểm ở phạm vi thành phố Lạng Sơn. 

Nghiên cứu, thống kê số liệu phổ cập để phân luồng số lượng học sinh phường 

Hoàng Văn Thụ không trúng tuyển đi học tại các phường, xã khác trên địa bàn 

thành phố (những học sinh có hộ khẩu ở gần phường, xã nào thì phân tuyến về 

phường, xã đó để đảm bảo 100% học sinh được ra lớp theo quy định). 

+ Lộ trình thực hiện: Năm đầu thực hiện thí điểm 02 lớp 6; các năm tiếp 

theo tăng dần theo khối lớp (đảm bảo sau 04 năm, mỗi khối có 02 lớp chất lượng 

cao và tự chủ về tài chính). 

+ Thu, chi kinh phí tự chủ: Đề xuất phương án thu, chi phù hợp với điều 

kiện thực tế của thành phố, không ấn định mức chung cố định; tính toán chế độ 

cho đội ngũ giáo viên theo cho phù hợp (theo quy đổi số tiết, theo mức lương tối 
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thiểu hoặc theo vị trí việc làm tính trên tỷ lệ % tham gia giảng dạy ở lớp chất 

lượng cao…; cần làm rõ hơn về tỷ lệ % tự chủ giảm chi ngân sách nhà nước; tỷ 

lệ % chi khác và sử dụng quỹ dự phòng. Thực hiện công tác vận động xã hội hóa 

để bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường.  

+ Về kiến thức: Cần nêu được những điểm nổi bật, khác biệt so với lớp 

thông thường (như môn Tiếng Anh, Tin học,...). Chú trọng phát triển năng lực 

cá nhân. Việc liên kết đào tạo, ngoài môn ngoại ngữ ra cần quan tâm đến các 

môn khác như Toán, Lý, Văn... 

+ Về cơ sở vật chất: Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất của lớp 

chất lượng cao, cần đánh giá đúng thực trạng và đề xuất đầu tư bổ sung các loại 

thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu lớp chất lượng cao; phân biệt rõ cơ sở vật chất 

dùng chung, dùng riêng để thuận tiện trong việc sử dụng. 

+ Thời gian hoàn thành: yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý 

kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Phương án. Yêu cầu hoàn thiện các nội dung 

xong trước ngày 20/3/2020, trình Lãnh đạo UBND thành phố xét duyệt, cho ý 

kiến chỉ đạo trước khi trình tại kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 3/2020. 

3. Đối với các dự thảo văn bản: 

3.1. Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý và vận 

chuyển rác thải sinh hoạt tại các phường, xã, khối, thôn trên địa bàn thành 
phố Laṇg Sơn giai đoạn 2020-2025 (phòng Tài nguyên và Môi trường trình) 

3.2. Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai chủ trương Bí thư chi bộ đồng 

thời là trưởng thôn, khối phố theo Công văn số 1267/UBND-NC ngày 
20/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn (phòng Nội vụ 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 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 15/3/2020, trình Lãnh đạo thành phố xét duyệt. 

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

tháng 3/2020. 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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