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THÔNG BÁO 

Kết luận Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2022 

       

Ngày 20/5/2022, Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành 

phố đã chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2022. Tham dự 

phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND thành phố và các thành phần theo 

Giấy mời số 254/GM-UBND ngày 17/5/2022 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: 

1. Dự thảo Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Phòng Quản lý đô thị thành phố trình). 

Nhất trí với dự thảo Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 của Quản lý đô thị thành phố trình. Giao phòng 

Quản lý đô thị thành phố tiếp thu ý kiến góp ý của các thành phần tham dự cuộc 

họp, hoàn thiện các nội dung trình Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ban hành. 

2.  Báo cáo thực hiện công tác triển khai áp dụng hóa đơn điện tử 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (Chi cục Thuế trình). 

Giao Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các phòng, ban triển khai thực 

hiện hoá đơn điện tử theo Kế hoạch số 53/KH-BCĐ ngày 25/3/2022 của Ban chỉ 

đạo triển khai áp dụng hoá đơn điện tử hoàn thành chỉ tiêu trong tháng 5/2022 

phấn đấu đạt tỷ lệ 100%. 

3. Dự thảo Báo cáo đề xuất nhu cầu xây dựng trường THCS Lương 

ThếVinh tự chủ về tài chính và xây dựng thêm 01 trường tiểu học tại 

phường Chi Lăng (tạm gọi là trường Tiểu học Chi Lăng 2), thành phố Lạng 

Sơn (Phòng Giáo dục và Đào tạo trình) 

Cơ bản nhất trí với Báo cáo đề xuất của phòng Giáo dục - Đào tạo. Tuy 

nhiên, đối với trường Lương Thế Vinh cần đưa thêm phương án xây dựng 

trường liên cấp Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh tại khu đô thị mới Mai Pha. 

Đối với khu đất dự kiến xây dựng trường Tiểu học Chi Lăng 2 (đối diện Trung 

tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn, đường Văn Vỉ, khối Đại Thắng, 

phường Chi Lăng) giao phòng Quản lý đô thị và phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, rà soát quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. Giao phòng 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì, chỉnh sửa nội dung và báo cáo lãnh đạo UBND 

thành phố xem xét, quyết định. 
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Trên đây là Thông báo kết luận Phiên họp UBND thành phố thường kỳ 

tháng 5/2022, UBND thành phố thông báo các cơ quan, đơn vị liên quan biết, 

thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận:  
- TT Thành ủy (B/c);                                                              

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- TP dự họp theo GM 254/GM-UBND ngày 

17/5/2022 ; 
- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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