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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh 

tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị 

quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 

 

Ngày 13/5/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện 

Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 (Nghị quyết số 

62-NQ/TU ). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông 

vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Y tế, Khoa 

học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn trình bày các dự thảo, 

ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, tích cực của UBND thành phố Lạng Sơn 

đã chủ động, phối hợp với các sở, ngành liên quan, trong việc xây dựng dự thảo 

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy theo chương trình công tác đề ra. Nội dung dự thảo cơ bản đã bám sát Nghị 

quyết số 62-NQ/TU, có sự kế thừa kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 

số 62-NQ/TU và cập nhật thêm tình hình số liệu kết quả đạt được sau 8 năm 

thực hiện, đồng thời đã xác định được những bài học kinh nghiệm và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ xây dựng thành phố Lạng Sơn trong thời gian tới.  

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp và để 

khẩn trương hoàn thiện nội dung dự thảo, đáp ứng được yêu cầu trình kỳ họp 

UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Báo cáo tổng kết thực 

hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện một số nội dung sau: 

- Bổ sung thêm 01 phụ lục tổng hợp các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của Thành phố về thực 

hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU. 

- Tại mục II về kết quả đạt được (phần này tập trung đánh giá, phân tích 

sâu hơn kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết, từ đó làm nổi bật các 

mặt, các nhiệm vụ đã chỉ ra trong Nghị quyết như: các cơ chế, chính sách đặc 

thù về quy hoạch, ưu đãi đầu tư, phân cấp quản lý ngân sách cho thành phố; việc 

huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây 
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dựng nông thôn mới, hiến đất để làm đường, vỉa hè, chỉnh trang trang phát triển 

đô thị, xây dựng công trình thể dục, thể thao, văn hóa trong khu dân cư và nhiều 

công trình hạng mục khác,...). 

- Bổ sung đánh giá thêm công tác phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ của các sở, 

ban, ngành, các thành viên Ban chỉ đạo, sự liên kết của các huyện trong xây 

dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn. 

- Trang 4, khoản 1, mục II. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân giai 

đoạn 2013-2020 bằng 98,56%; nội dung không rõ nghĩa, so sánh giá trị với mục 

tiêu hay kế hoạch năm, cần chỉnh sửa hoàn thiện lại cho phù hợp. 

- Tại khoản 2, mục III. Những khó khăn, hạn chế cần bổ sung đánh giá kỹ 

hơn về công tác quản lý xây dựng, quản lý trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang, 

vỉa hè còn nhiều vi phạm, hạn chế cần khắc phục; hạ tầng kinh tế xã hội của 

thành phố còn thiếu đồng bộ, chưa có các công trình công cộng, thể thao, văn 

hóa cấp đô thị làm điểm nhấn tương xứng với đô thị loại 2; chưa hoàn thành xây 

dựng hạ tầng cụm công nghiệp Quảng Lạc, nhà máy xử lý chất thải rắn, khu 

chăn nuôi giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và các hạng mục khác; cảnh quan 

môi trường, thu gom xử lý rác thải, vệ sinh đường phố, khu dân cư có lúc, có nơi 

còn chưa tốt; ý thức của một bộ phận nhân dân, cá nhân, tổ chức trong thực hiện 

văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới, việc tang,... còn hạn chế. 

- Tại khoản 4, mục III. Bài học kinh nghiệm cần biên tập theo đúng tính 

chất là bài học của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần khái quát các nội dung sâu sắc 

hơn, tổng kết thành từng bài học cụ thể theo từng nhiệm vụ từ chỉ đạo, xây dựng 

chính sách, tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện,... 

- Về phương hướng, nhiệm vụ cần bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm là 

tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, vì đây là một điểm 

nghẽn, nút thắt chính ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án trong xây dựng 

và phát triển Thành phố. 

UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ 

các nội dung trên và các ý kiến tham gia của các Sở, ngành, đơn vị liên quan tại 

cuộc họp, hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh để trình phiên họp thường kỳ 

UBND tỉnh tháng 5/2020 và Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 55, tháng 

5/2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

Các thành phần dự họp theo Giấy mời  

 120/GM-UBND ngày 11/4/2020 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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