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THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2020
(Ngày 23 tháng 10 năm 2020)
Ngày 23/10/2020, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố đã
chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2020. Tham dự cuộc họp
có các Đồng chí Thành viên UBND thành phố và các thành phần theo Giấy mời
số 437/GM-UBND ngày 14/10/2020 và Thông báo số 1705/TB-UBND ngày
23/10/2020 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 Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND
thành phố kết luận các nội dung như sau:
1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 (Trình kỳ họp tháng
11/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố) - Phòng Tài chính Kế hoạch trình
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 hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình
kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 11/2020 theo hướng bổ sung, nhấn
mạnh thêm một số nội dung sau:
- Dự thảo báo cáo cần có bố cục ngắn gọn, tránh trùng lặp các nội dung,
câu từ. Tập chung đánh giá thêm về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các lĩnh
vực như: công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, quản
lý đất đai, quản lý đô thị và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2020.
- Đối với nguyên nhân hạn chế, yếu kém phải đánh giá đúng, cụ thể và
bao quát trên các lĩnh vực.
- Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan đơn vị rà soát, đánh giá chính xác, đầy
đủ số liệu liên quan đơn vị phụ trách; chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, giải pháp thực
hiện gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp.
2. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách
năm 2020, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2021 (Trình kỳ họp
tháng 11/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố) - Phòng Tài
chính - Kế hoạch trình

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế
thành phố rà soát, thống nhất số liệu và ước thực hiện hết tháng 12/2020. 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, trình lãnh đạo UBND thành phố xem
xét, duyệt báo cáo.
3. Dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp tháng 11/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp
hành Đảng bộ thành phố) - Phòng Tài chính - Kế hoạch trình
UBND thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo do phòng Tài chính
- Kế hoạch trình. Tuy nhiên, báo cáo cần xây dựng ngắn gọn hơn, nghiên cứu
đánh giá kỹ về nguyên nhân, hạn chế, yếu kém và phải đúng trọng tâm, trọng
điểm từng lĩnh vực (ví dụ: trong công tác thương mại, dịch vụ, du lịch, quản lý
đất đai, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, các công trình dự án đầu tư xây
dựng cơ bản, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố,...)
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, giao phòng Tài
chính – Kế hoạch tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình Lãnh
đạo UBND thành phố xem xét.
4. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2020 và dự
kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Trình kỳ họp tháng 11/2020 Ban
Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố) - Phòng Tài chính – Kế hoạch
trình
UBND thành phố nhất trí với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư
công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021. Giao phòng Tài
chính – Kế hoạch thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, chỉnh sửa
hoàn thiện báo cáo trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét, phê duyệt.
5. Đối với 02 Dự thảo Tờ trình do phòng Tài chính - Kế hoạch trình:
5.1. Dự thảo Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp tháng 11/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp
hành Đảng bộ thành phố)
5.2. Dự thảo Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố
Lạng Sơn (Trình kỳ họp tháng 11/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp hành
Đảng bộ thành phố)
- Yêu cầu các đồng chí thành viên UBND thành phố và các đơn vị liên
quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát và đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về phòng
Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp trước ngày 01/11/2020.

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp
của các cơ quan, đơn vị; chỉnh sửa, hoàn thiện, trình lãnh đạo UBND thành phố
xét duyệt trước khi trình tại kỳ họp tháng 11/2020 Ban Thường vụ Thành ủy.
Trên đây là kết luận nội dung cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng
10/2020. 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, các PCT UBND TP;
- TP dự họp theo GM số 437/GM-UBND ngày
14/10/2020 của UBND TP;
- CPVP, CVVP;
- Lưu: VT.
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