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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2022 

           

Ngày  16/12/2022, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố đã 

chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2022. Tham dự cuộc họp 

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

số 681/GM-UBND ngày 12/121/2022 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 Chương trình làm việc của UBND thành phố năm 2023 

(Văn phòng HĐND-UBND thành phố). 

Cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình số 46/TTr-VP ngày 12/12/2022 của 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố về việc xin ý kiến dự thảo Chương trình 

làm việc của UBND thành phố năm 2023. 

Trên cơ sở Dự thảo Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân thành 

phố năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã 

căn cứ chức năng nhiệm vụ rà soát lại Chương trình công tác năm của đơn vị; 

các đề án, chương trình, nội dung công việc đã đăng ký đưa vào Chương trình 

làm việc của UBND thành phố, tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa.  

Giao các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh lại một nội dung trình cho 

phù hợp, gửi Văn phòng HĐND -UBND thành phố tổng hợp. 

Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố tiếp thu các ý kiến, tổng hợp, 

hoàn thiện nội dung dự thảo văn bản trình lãnh đạo UBND xét duyệt ban hành. 

2. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 

05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 
trình). 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 

05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 năm 2022; phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023. Giao các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã 

kiểm tra, rà soát các nội dung Nghị quyết, Kế hoạch triển khai thực hiện, tiếp tục 

báo cáo kết quả về phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, hoàn thành trước 

ngày 22/12/2022.  

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tiếp thu các ý kiến, tổng hợp, 

hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo trình lãnh đạo UBND xét duyệt ban hành. 
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3. Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 

Quý Mão năm 2023 (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trình). 

Cơ bản nhất trí với Nội dung Kế hoạch của Phòng VH&TT tham mưu đề 

nghị Phòng VH&TT tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung sau: 

Về công tác tu 

yên truyền, bổ sung và thay thế một số nội dung tuyên truyền cho phù 

hợp.  

Về công tác trang trí, hạn chế treo các pano không cần thiết, không rườm 

rà, đặc biệt ở khu vực công viên 17/10 và khu vực đường hoa xuân.  

Chương trình nghệ thuật chào đón Giao thừa xuân Quý Mão tổ chức lồng 

ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại sân khấu đường hoa xuân Xứ 

Lạng, đường Hùng vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Giao các cơ quan, đơn vị rà soát kĩ lưỡng các đối tượng thăm hỏi, tặng 

quà, chúc tết nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tránh việc bỏ sót các đối 

tượng chính sách, người có công.  

Giao phòng Văn hóa - Thông tin chỉnh sửa và hoàn thiện kế hoạch dự 

thảo để trình và xin ý kiến của BTV Thành ủy, hoàn thành trước 14h00 ngày 

17/12/2022 (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố rà soát, chỉnh sửa, trình 
lãnh đạo phê duyệt). 

4. Dự thảo Kế hoạch tham gia và Tổ chức các hoạt động Tuần Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Lễ hội truyền thống xuân Quý Mão 2023 

(Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trình). 

Cơ bản nhất trí với Nội dung Kế hoạch của Phòng VH&TT tham mưu 

tham mưu đề nghị Phòng VH&TT tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung một số nội 

dung sau: 

Giao phòng Văn hóa - Thông tin chỉnh sửa và hoàn thiện kế hoạch dự 

thảo để trình và xin ý kiến của BTV Thành ủy, hoàn thành trước 14h00 ngày 

17/12/2022 (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố rà soát, chỉnh sửa, trình 

lãnh đạo phê duyệt). 

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

12/2022, 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 681/GM-UBND  

ngày 12/12/2022; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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