
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2020 

(Ngày 18 tháng 8 năm 2020) 

  
Ngày 18/8/2020, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2020. Tham dự cuộc họp 

có đồng chí Phạm Văn Huân – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch 

HĐND thành phố và các đồng chí Thành viên UBND thành phố và các thành 

phần theo Giấy mời số 343/GM-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố. 

Sau khi nghe các đơn vị thông qua các nội dung tại kỳ họp, trên cơ sở các 

thành phần dự họp phát biểu ý kiến, thảo luận, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh – Chủ 

tịch UBND thành phố kết luận các nội dung như sau: 

1. Thông qua dự thảo (lần 2) Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 - 

Phòng Tài chính - Kế hoạch trình 

Cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo Nghị quyết do phòng Tài chính – Kế 

hoạch trình tại kỳ họp. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành phần tham dự tại 

cuộc họp, giao phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị 

quyết theo hướng bổ sung, nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: 

- Nghiên cứu điều chỉnh tên tiêu đề Nghị quyết: “Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị thành phố Lạng 

Sơn, giai đoạn 2021-2030”. 

- Về nội dung đánh giá tình hình kết quả trong triển khai 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”, nêu bổ sung hạn 

chế, yếu kém, nguyên nhân và từ đó có sự cần thiết để ban hành Nghị quyết mới. 

- Đưa ra các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể (theo giai đoạn) trong 

Nghị quyết. Tập trung nghiên cứu, xây dựng các nội dung định hướng trong giai 

đoạn 2021-2030 tập trung vào hai lĩnh vực là Phát triển đô thị và Du lịch.  

- Trên cơ sở mở rộng địa giới hành chính của thành phố Lạng Sơn, yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, phòng ban thành phố chủ động liên hệ với huyện Cao 

Lộc tham khảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2020-2025, nghiên cứu các quy hoạch xây dựng, kết cấu hạ tầng, đính 



hướng phát triển nông thôn, văn hóa - xã hội và du lịch để tính toán các chỉ tiêu 

phù hợp trong Nghị quyết của thành phố. 

- Giao phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ tình hình xây dựng dự thảo 

Nghị quyết, tham mưu văn bản xin ý kiến UBND tỉnh lùi thời gian trình dự thảo 

Nghị quyết mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Lạng Sơn 

đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

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

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

ủy tháng 9/2020). 

Cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung Dự thảo Báo cáo do Trung tâm 

phát triển quỹ đất thành phố trình tại kỳ họp. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất 

tiếp thu ý kiến góp ý của các thành phần dự họp, chỉnh sửa dự thảo Báo cáo theo 

hướng sau: 

- Bổ sung thêm chi tiết tình hình thực hiện 13 dự án trọng điểm của tỉnh 

và thành phố, trong đó cần đánh giá cụ thể tình hình triển khai, thực hiện các dự 

án, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kế hoạch triển khai, thực hiện trong 

thời gian tới. 

- Đánh giá lại mục khó khăn vướng mắc trong phần đánh giá chung, bổ 

sung những khó khăn vướng mắc trong công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, 

phòng ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã để Ban chỉ đạo Giải 

phóng mặt bằng xem xét, chỉ đạo kịp thời. 

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo Báo cáo xong trước ngày 20/8/2020, trình Lãnh đạo UBND thành phố xét 

duyệt để trình tại kỳ họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng. 

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

8/2020. UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực 

hiện theo quy định của pháp luật./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- TP dự họp theo Giấy mời số 343/GM-UBND 

ngày 14/8/2020; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 

 

 

 


		2020-08-25T07:49:30+0700


		2020-08-25T07:49:31+0700


		2020-08-25T07:49:32+0700


		2020-08-25T07:49:42+0700




