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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2020  

(Ngày 30 tháng 12 năm 2020) 

  

Ngày 30/12/2020, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2020. Tham dự cuộc họp 

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

số 554/GM-UBND ngày 17/12/2020 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: 

2. Đối với Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân Tân Sửu năm 2021 (Phòng Văn hóa -  Thông tin trình) 

UBND thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của 

phòng VH-TT trong tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Dự thảo Kế hoạch đã bao 

quát toàn bộ các hoạt động, tuy nhiên cần lưu ý một số nội dung như sau: 

- Giao các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ 

động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức 

các hoạt động như trong dự thảo Kế hoạch đã phân công đảm bảo theo Kế hoạch 

của tỉnh. 

- Thống nhất tổ chức Chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa, thời 

gian có thể tổ chức muộn hơn. 

Giao phòng Văn hóa - Thông tin tiếp thu thêm các ý kiến góp ý, tổng hợp, 

hoàn thiện báo cáo và tham mưu Tờ trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy vào 

đầu tháng 01/2020.  

3. Dự thảo Chương trình làm việc của UBND thành phố năm 2021 

(Văn phòng HĐND - UBND thành phố trình). 

Trên cơ sở Dự thảo Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân thành 

phố năm 2021, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã 

căn cứ chức năng nhiệm vụ rà soát lại Chương trình công tác năm của đơn vị; 

các đề án, chương trình, nội dung công việc đã đăng ký đưa vào Chương trình 

làm việc của UBND thành phố, tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa.  

Giao các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh lại một nội dung trình cho 

phù hợp, gửi Văn phòng HĐND - UBND thành phố tổng hợp. 

Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố tiếp thu các ý kiến, tổng hợp, 

hoàn thiện nội dung dự thảo văn bản trình lãnh đạo UBND xét duyệt ban hành. 
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Trên đây là kết luận nội dung cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 

12/2020. 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 554 ngày 17/12/2020; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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