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Số: 41/TB-UBND TP. Lạng Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2021  

 

THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 01/2021 

           

Ngày 18/01/2021, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 01/2021. Tham dự cuộc họp 

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

số 18/GM-UBND ngày 14/01/2021 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. Đối với Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát 

triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo thay thế 

Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Trình kỳ họp 

UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2021). (Phòng Tài chính – Kế hoạch trình) 

UBND thành phố đánh giá cao phòng Tài chính – Kế hoac̣h đa ̃chủ đôṇg 

tham mưu xây dưṇg dư ̣ thảo Nghi ̣quyết. Dư ̣ thảo Nghi ̣quyết cơ bản đươc̣ xây 

dưṇg theo bố cuc̣ chăṭ che,̃ tuy nhiên cần bổ sung, chỉnh sửa môṭ số nôị dung 

như sau: 

- Cần đánh giá kỹ kết quả thực hiện Nghị quyết 62/NQ/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (sau 08 năm thưc̣ hiêṇ Nghi  ̣quyết đã đaṭ đươc̣ những kết 

quả gì, còn viêc̣ gì chưa thưc̣ hiêṇ được..) để có cơ sở xây dựng Nghị quyết 

mới thay thế.  

- Về quan điểm, muc̣ tiêu: Bám sát các mục tiêu, nhiêṃ vu  ̣ chính tri ̣

của thành phố trong giai đoaṇ tiếp theo, gắn với từng liñh vưc̣ cu ̣thể, viết sâu 

hơn về Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, đề án phát triển 

kinh tế đêm, đề án phát triển du lic̣h, các cơ chế chính sách đặc thù để phát 

triển thành phố trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

- Phần nhiêṃ vu ,̣ giải pháp: Còn chung chung, cần bóc tách riêng 

nhiêṃ vu ̣và giải pháp cho rõ nét; lưạ choṇ thêm các nhiêṃ vu  ̣troṇg tâm của 

thành phố cần thưc̣ hiêṇ để phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và 

những năm tiếp theo.  

- Giao các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục rà soát 

laị các thông tin, số liêụ, đưa ra đánh giá và điṇh hướng đối với liñh vưc̣ phu ̣

trách; gửi nôị dung góp ý cho phòng TC-KH tổng hơp̣. 

- Giao phòng TC-KH: Tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vi ,̣ hoàn thiêṇ 

dư ̣ thảo để trình lần 2 taị Phiên hop̣ UBND thành phố thường kỳ tháng 

02/2021. 
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2. Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Trục đường đối 

ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án trụ sở công an tỉnh 

Lạng Sơn (Trình kỳ hop̣ Ban Thường vu ̣Thành ủy tháng 4/2021). (Ban QLDA 
ĐTXD trình) 

Cơ bản nhất trí với nhiệm vụ thiết kế công trình đầu tư dự án Trục đường đối 

ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án trụ sở công an tỉnh Lạng Sơn  

Giao Ban QLDA-ĐTXD thành phố chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn 

thiết kế tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp nghiên cứu, chỉnh sửa phương 

án thiết kế hạ tầng kỹ thuật cống thoát nước đảm bảo theo quy hoạch khu vực đã 

được phê duyệt; báo cáo đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án theo quy định. 

3. Dự thảo Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Đường nhánh 

phía tây giáp khu nhà ở xã hội 2, thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp BTV Thành 

ủy tháng 3/2021). (Ban QLDA ĐTXD trình) 

Cơ bản nhất trí với dự án đầu tư Dự án Đường nhánh phía tây giáp khu nhà ở 

xã hội 2, giao Ban QLDA ĐTXD thành phố phối hợp với công ty tư vấn tiếp thu các 

ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự án, trình phê duyệt theo quy định.   

4. Dự thảo Kế hoạch bảo đảm ANCT-TTATXH phục vụ bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
(Công an thành phố trình) 

UBND thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch bảo đảm ANCT-

TTATXH phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở ý kiến bổ sung của các thành phần tham 

dự, giao Công an thành phố tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Kế hoạch. 

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

tháng 01/2021. 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 18 ngày 14/01/2021; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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