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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2021 

           

Ngày 21/6/2021, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2021. Tham dự cuộc họp 

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

số 239/GM-UBND ngày 10/6/2021 của UBND thành phố. Sau khi nghe các đơn 

vị báo cáo các nội dung dự thảo, các thành phần dự họp phát biểu ý kiến, thảo 

luận, Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau: 

I. Nội dung do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trình:  

1. Dư ̣ thảo Tờ trình và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân 

sách và quyết toán chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn thành phố (Trình 

kỳ họp tháng 6/2021 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố). 

2. Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND thành phố phê chuẩn 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn. 

3. Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND thành phố về dự kiến 

kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn. 

Cơ bản nhất trí với 03 dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND thành 

phố do Phòng Tài chính - Kế hoạch trình; Yêu cầu các Phòng, Ban, đơn vị thành 

phố và UBND các phường, xã tiếp tục nghiên cứu và có ý kiến đóng góp vào 

các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trên, gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng 

hợp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình tại kỳ họp tháng 6/2021 Ban 

Thường vụ Thành ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. 

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về một số chủ trương, 

giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh năm 2021.        

Cơ bản nhất trí dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về một số chủ 

trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021. Tuy nhiên Dự thảo Nghị quyết cần 

nghiên cứu chỉnh sửa một sô nội dung phù hợp tình hình thực tế và đề ra những 

phương hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh; bổ sung giải pháp thực hiện trong các nhóm nhiệm vụ 

trọng tâm, cụ thể: 

- Nghiên cứu bổ sung các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng 

mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư công. 
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- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công 

trình; chuẩn bị các điều kiện triển khai ngay các nguồn vốn Chương trình 

MTQG khi được giao. 

- Bổ sung nội dung tiếp tục tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa 

phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội; công tác phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong việc đôn đốc thu 

thuế, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, khai thác nguồn thu để tăng thu ngân sách, 

quyết tâm phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên 5% so với chỉ tiêu pháp 

lệnh được giao là 400 tỷ đồng. Nghiên cứu các giải pháp, chế tài xử lý để triển 

khai có hiệu quả các đề án chống thất thu ngân sách trên địa bàn. 

II. Dư ̣thảo Báo cáo của UBND thành phố về kết quả công tác Quản 

lý đô thị; Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; công tác giải phóng mặt 

bằng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 

(Phòng Quản lý đô thị thành phố trình) 

Cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quản lý đô thị; 

Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; công tác giải phóng mặt bằng 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tuy nhiên, cần bổ sung một số nội 

dung sau: 

- Rà soát, chỉnh sửa một số nội dung còn chưa chính xác về kết quả thực 

hiện. Bổ sung phần hạn chế về công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất Dự án đo đạc Bản đồ địa chính trên địa bàn 08 phường, xã; việc xử 

lý các khu đất công và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Đánh giá đúng thực 

trạng và hạn chế, tồn tại trong tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa 

bàn thành phố. 

- Bổ sung các nội dung triển khai mở rộng địa giới hành chính thành phố 

và quy chế phối hợp đảm bảo trật tự đô thị - trật tự xây dựng vào phần nhiệm vụ 

thực hiện. 

- Đối với Lĩnh vực tài nguyên môi trường bổ sung giải pháp tháo gỡ 

vướng mắc trong giải quyết các kiến nghị của nhân dân. 

- Về nhiệm vụ triển khai và giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021; 

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

xã tập trung một số nhiệm vụ sau: 

+ Các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã tập trung nâng 

cao tình thần trách nhiệm, phối hợp giữa các cơ quan kịp thời giải quyết các vấn 

đề triệt để, rạch ròi các nhiệm vụ của các đơn vị. 

 + Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn, duy trì 

thường xuyên công tác đảm bảo trật tự đô thị và kiên quyết xử lý các trường hợp 

vi phạm TTXD; tham mưu tích cực lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, tham mưu quyết 

định giao đất không thông qua đấu giá theo quy định. 
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III. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về 

xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Phòng 

Kinh tế trình) 

Hiện  nay, Tỉnh ủy cũng chưa ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2021 - 2025. Đồng thời, có nội dung mở rộng địa giới hành chính thành phố 

Lạng Sơn, sát nhập thêm xã, thị trấn của huyện Cao Lộc, thành lập thêm các 

phường, xã mới. Do vậy, giao phòng Kinh tế tham mưu Công văn đề nghị hoãn 

việc thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng 

nông thôn mới thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-202. Phòng Kinh tế tiếp tục 

xây dưṇg và triển khai kế hoac̣h Chương trình muc̣ tiêu quốc gia xây dưṇg nông 

thôn mới đảm bảo các tiêu chí quy định. 

IV. Đối với Dự thảo Báo cáo Tình hình, kết quả công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Công an 

thành phố trình)  

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo do Công an thành phố trình. Đề nghị 

Công an thành phố cập nhật số liệu và các ý kiến góp ý của các đơn vị, hoàn 

thiện văn bản trình Ban pháp chế HĐND thành phố thẩm định trước khi trình kỳ 

họp HĐND thành phố khóa XXI (kỳ thứ 2) đúng thời hạn quy định. 

V. Dự thảo Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 

khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 6 tháng đầu năm năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021 (Trình kỳ họp thứ hai - HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026) - Do Thanh tra thành phố trình. 

Giao các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã tiếp tục 

nghiên cứu và có ý kiến đóng góp vào các dự thảo, gửi về Thanh tra thành phố 

tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình lãnh đạo thành phố xem xét, ban hành vàtrình 

Ban pháp chế HĐND thành phố thẩm định trước khi trình kỳ họp HĐND thành 

phố khóa XXI (kỳ thứ 2) đúng thời hạn quy định. 

Trên đây là Thông báo kết luận Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 

6/2021, UBND thành phố thông báo 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 239/GM-UBND  

ngày 10/6/2021; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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