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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2022 

           

Ngày  20/9/2022, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2022. Tham dự cuộc họp 

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

số 478/GM-UBND ngày 16/9/2022 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 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 

tháng cuối năm 2022 (Trình kỳ họp tháng 9/2022 Ban Thường vụ, Ban chấp hành 

Đảng bộ thành phố) (Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trình).  

Cơ bản  nhất  trí với dự thảo Báo cáo 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, cập nhật số liệu, gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, 

hoàn thiện Báo cáo trình tại kỳ họp tháng 9/2022 Ban Thường vụ Thành ủy, Hội 

nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. 

2. Dự thảo Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố trước khi trình 

cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật đất đai (Trình kỳ họp 

Ban Thường vụ Thành ủy tháng 9/2022) (Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố 

trình). 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, đánh giá lại đối 

với các tuyến đường trên địa bàn thành phố, chỉ đề xuất thay đổi bảng giá đất 

đối với các tuyến đường có sự đầu tư về hạ tầng kỹ thuật. 

3. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình triển khai thực hiện các dự án 

trọng điểm trên địa bàn thành phố quý III năm 2022 (Trình kỳ họp BTV 

Thành ủy tháng 9/2022)(Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trình). 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố bổ sung phần phương 

hướng, nhiệm vụ thời gian tới cần khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố như Khách sạn, sân 

golf Hoàng Đồng, Công viên bờ sông Kỳ Cùng; Cải tạo, mở rộng đường Bà 
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Triệu, công viên Hồ Phai Loạn; khu đô thị Nam Hoàng Đồng, khu tái định cư và 

dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu. 

4. Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quá công tác bảo đảm ANTT 

tại địa bàn 9 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

2022 (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 đúng thời hạn quy định. 

5. Dự thảo Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của 

phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố (Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

trình). 

Nhất trí với dự thảo Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trình. Giao phòng Tài chính - Kế 

hoạch thành phố hoàn thiện, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định và trình 

Lãnh đạo UBND thành phố xem xét, ký ban hành. 

6. Thông qua cuốn sách: Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Lạng Sơn (Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố trình). 

- Cơ bản nhất trí thông qua nội dung trình cuốn Lịch sử ngành Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Lạng Sơn của Phòng GD&ĐT thành phố. Đề nghị các 

phòng ban tiếp tục nghiên cứu gửi ý kiến cho Phòng GD-ĐT thành phố trong 

tháng 10 năm 2022 để tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa.  

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Phòng GD-ĐT tiếp tục 

thực hiện các quy trình tiếp theo đúng quy định.  

- Sau khi hoàn thiện giao Phòng GD-ĐT phối hợp với các đơn vị liên 

quan thực hiện xuất bản cuốn sách nhân dịp ngày 20/11 kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam. 

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

9/2022, 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 478/GM-UBND  

ngày  16/9/2022; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 
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