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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11/2020  

(Ngày 10 tháng 11 năm 2020) 

  
Ngày 10/11/2020, Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành 

phố đã chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11/2020. Tham dự 

cuộc họp có các Đồng chí Thành viên UBND thành phố và các thành phần theo 

Giấy mời số 464/GM-UBND ngày 06/11/2020 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 kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Thành 

ủy giao UBND thành phố thực hiện trong năm 2020 - 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: 

- Căn cứ vào yêu cầu tại công văn số 81-CV/TU ngày 20/10/2020 của 

Thành ủy, đánh giá kết quả cần phải rõ nét, cụ thể hơn về các nhiệm vụ đã triển 

khai và hoàn thành trong năm 2020. 

- Về lĩnh vực phát triển đô thị đưa ra các số liệu cụ thể, nổi bật trong năm 

2020 và đánh giá khách quan, chủ quan. 

- Nêu thêm về khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện giải phóng 

mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. 

- Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: Chưa cụ thể, chưa đúng trọng 

tâm trọng điểm đối với các nhiệm vụ do các phòng, ban tham mưu đề xuất, 

nhiệm vụ đề xuất còn mang tính chất nhiệm vụ thường xuyên; Nghiên cứu thêm 

và lựa chọn nhiệm vụ có trọng tâm trọng điểm để tập trung triển khai thực hiện 

trong năm 2021. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục nghiên 

cứu, rà soát, chỉnh sửa bổ sung, cập nhật kết quả, số liệu gửi về phòng Tài chính 

– Kế hoạch để tổng hợp chung. 

2. Dự thảo Báo cáo công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển 

khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2020, 
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nhiệm vụ năm 2021 (Trình kỳ họp BTV Thành ủy tháng 11/2020) - Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thành phố trình 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, chỉnh 

sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển 

khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2020, nhiệm vụ 

năm 2021, trình đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực xem xét, 

phê duyệt. 

- Trong dự thảo Báo cáo cần tập trung thêm một số nội dung sau: Đánh 

giá tình hình triển khai ngắn gọn, kết quả thực hiện các dự án đưa vào biểu tổng 

hợp; trên cơ sở ý kiến thống nhất với các cơ quan, đơn vị bổ sung thêm vướng 

mắc, đề xuất giải pháp khắc phục và kiến nghị trong thời gian tới. 

3. Dự thảo Đề án Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 2020 – 2030 - Phòng Kinh tế thành phố trình 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Đề án, giao phòng Kinh tế thành phố chủ trì, 

phối hợp với công ty tư vấn tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, chỉnh sửa, hoàn 

thiện Đề án Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 

2020 – 2030, trình đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực xem 

xét, phê duyệt. 

4. Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương thực hiện dự án thay thế hệ 

thống đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm năng 

lượng trên địa bàn thành phố - Phòng Quản lý đô thị trình 

UBND thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo do phòng Quản lý 

đô thị trình. Tuy nhiên, báo cáo cần nghiên cứu bổ sung đề xuất các phương án 

và có đánh giá hiệu quả của từng phương án. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, giao phòng Quản 

lý đô thị tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình Lãnh đạo UBND 

thành phố xem xét, phê duyệt. 

5. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển cây 

xanh giai đoạn 2017 - 2020; đề xuất phương án phát triển cây xanh đường 

phố năm 2021 (Trình kỳ họp BTV Thành ủy tháng 11/2020) - Phòng Quản lý đô 

thị trình 

Nội dung dự thảo báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện đạt theo yêu cầu 

của Đề án đặt ra trong giai đoạn 2017 – 2020, UBND thành phố cơ bản nhất trí 

với dự thảo báo cáo do phòng Quản lý đô thị trình. Giao phòng Quản lý đô thị 

bổ sung một số nội dung như sau:  

- Đánh giá kỹ hơn về hiệu quả, kết quả đạt được trước và sau khi thực 

hiện Đề án phát triển cây xanh giai đoạn 2017 – 2020. Bổ sung khó khăn, vướng 

mắc trên thực tế. 

- Tham mưu đề xuất với Thành ủy tổng kết Đề án phát triển cây xanh giai 

đoạn 2017 – 2020; không tiếp tục xây dựng Đề án giai đoạn tiếp theo và hàng 

năm xây dựng kế hoạch phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố. 
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- Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, giao phòng 

Quản lý đô thị tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình Lãnh đạo 

UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

6. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Đề án lắp đặt camera an ninh 

trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020; phương án thay thế, bảo 

dưỡng, duy trì và phát triển hệ thống camera trên đia bàn thành phố năm 

2021 và những năm tiếp theo (Trình kỳ họp BTV Thành ủy tháng 11/2020) – 

Phòng Quản lý đô thị trình 

UBND thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo do phòng Quản lý 

đô thị trình. Giao phòng Quản lý đô thị bổ sung một số nội dung như sau:  

- Bổ sung các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Đề án lắp đặt 

camera an ninh trên địa bàn thành phố và quy định, định mức duy tu, bảo trì hệ 

thống camera. 

- Phối hợp với cơ quan liên quan khắc phục hệ thống đường dây hoạt 

động camera đã hỏng, xuống cấp trên địa bàn. 

- Xem xét, nghiên cứu tham mưu xây dựng quy định, định mức duy tu, 

bảo trì hệ thống camera trên địa bàn thành phố quản lý. 

- Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, giao phòng 

Quản lý đô thị tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình Lãnh đạo 

UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

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

11/2020. 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 464/GM-UBND ngày 

06/11/2020 của UBND TP; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Quân 
 

 
 


		2020-11-25T08:34:54+0700


		2020-11-25T08:34:56+0700


		2020-11-25T08:34:57+0700


		2020-11-25T08:35:06+0700




