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Số: 311 /TB-UBND TP. Lạng Sơn, ngày 16 tháng  4  năm 2021  

 

THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 4/2021 

           

Ngày 13/4/2021, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 4/2021. Tham dự cuộc họp 

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

số 147/GM-UBND ngày 08/4/2021 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 Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau: 

1. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025  (Phòng 

Tài chính - Kế hoạch trình) 

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

phòng Tài chính - Kế hoạch trong tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch thực 

hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ 

XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Kế hoạch đã bao quát được toàn bộ các 

lĩnh vực, tuy nhiên cần lưu ý chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như sau: 

Yêu cầu chỉnh sửa bố cục của dự thảo Kế hoạch gồm 04 mục chính sau: 

Mục đích, yêu cầu; Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể; Nhiệm vụ và giải 

pháp; Tổ chức thực hiện. Để tránh trùng lặp các nội dung thực hiện Chương 

trình hành động của các mảng, lĩnh vực, việc xây dựng kế hoạch cần phải có 

nhiệm vụ trọng tâm và định hướng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong 5 

năm tới phù hợp với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố; thực 

hiện các nội dung phải đề ra lộ trình cụ thể và gắn trách nhiệm của các cơ quan 

tham mưu, thực hiện. 

Các cơ quan được giao chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch đối với từng 

Chương trình 1, 2, 3, 4 theo Công văn số 415/UBND-VP ngày 02/3/2021 của 

UBND thành phố (gồm các đơn vị: phòng Kinh tế, QLĐT, VH-TT, Ban CHQS 

thành phố): Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát lại 

toàn bộ các nội dung liên quan lĩnh vực do đơn vị phụ trách và chỉnh sửa, bổ 

sung đầy đủ các nội dung như các thành viên dự họp đã góp ý, gửi phòng TC-

KH chậm nhất ngày 20/4/2021 để tổng hợp. 

Giao phòng TC-KH chủ trì tổng hợp, biên soạn toàn bộ nội dung Kế 

hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 

Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn 
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lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian hoàn thiện xong trước ngày 

25/4/2021, trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét ban hành. 

2. Dự thảo Kế hoạch thực hiện vận hành thí điểm Trung tâm điều 

hành đô thị thông minh (IOC) thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2022 

(Phòng Văn hóa và Thông tin trình). 

UBND thành phố cơ bản nhất trí nội dung dự thảo, giao phòng Văn hóa - 

Thông tin thành phố tiếp thu thêm ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, để 

hoàn thiện Kế hoạch,  trình Lãnh đạo UBND thành phố xét duyệt ban hành. 

3. Dự thảo Đề án Trường  mầm non Hoàng Đồng  theo  mô  hình  tự 

chủ một phần tài chính (Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trình). 

UBND thành phố cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án. Đối với việc 

chọn tên trường, thống nhất đặt tên là “Trường mầm non Hoa Hướng Dương”.  

Giao phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát lại quy 

trình thành lập trường đảm bảo đúng quy định pháp luật; xem xét mở lớp chất 

lượng cao sau khi trường đi vào hoạt động; tiếp thu ý kiến các Thành viên ủy 

ban để hoàn thiện Đề án, trình  Lãnh đạo UBND thành phố xét duyệt trước khi 

trình tại kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 4/2021. 

4. Dự thảo triển khai công tác xây dựng khu căn cứ chiến đấu của thành 

phố Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Ban Chỉ huy 

Quân sự thành phố trình). 

Yêu cầu Ban CHQS thành phố chỉnh sửa dự thảo Kế hoạch thành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 28/12/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường xây dựng KVPT thành phố giai 

đoạn 2021-2025.  

Giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ 

quan, đơn vị, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Kế hoạch xong trước ngày 

25/4/2021, trình Lãnh đạo UBND thành phố xét duyệt. 

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

tháng 4/2021. 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 101/GM-UBND  

ngày 10/3/2021; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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