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Ngày 18/5/2018, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5. Sau 
khi xem xét, thảo luận, thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung 
họp như sau:  

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy 
định một số mức chi cho hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020 (Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn trình). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động xây dựng Báo cáo 
tổng kết công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 
mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2011 - 2017. Báo cáo đã nêu được kết quả tích cực trong việc thực 
hiện các chính sách về giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số 
vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới; đã hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo các 
loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tạo việc 
làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đạt và 
vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời báo cáo đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, 
nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đây chính là cơ sở 
quan trọng để xây dựng dự thảo nghị quyết trên.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia, 
hoàn thiện lại phần quan điểm xây dựng nghị quyết tại dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh theo hướng bổ sung việc xây dựng dự thảo nghị quyết phải phù hợp 
với quy định của Trung ương, nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững, tránh lẫn với tính chất của yêu cầu.  

Phần phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cần rà soát, hoàn thiện lại 
cho rõ ràng, mạch lạc, thống nhất với các quy định của trung ương.  

Đối với các nội dung xin ý kiến: Thống nhất bổ sung nội dung “hỗ trợ 
công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã” vào dự thảo nghị quyết; giữ nguyên 
mức hỗ trợ 7 triệu đồng/1 hộ nghèo và giữ nguyên quy định về việc hộ nghèo 
tham gia dự án phải có đơn đăng ký thoát nghèo theo đúng quy định tại Thông tư 
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số 15/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; bổ sung cụm từ “tối đa” vào các định 
mức hỗ trợ để đảm bảo sự linh hoạt, phù hợp với thực tế từng địa bàn, trường 
hợp cụ thể.  

Đối với mức chi xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông 
qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản: Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn nghiên cứu, bổ sung quy định việc UBND cấp huyện phân 
bổ vốn cho nội dung này không quá 30% tổng vốn sự nghiệp được giao hằng 
năm. Thống nhất các nội dung hỗ trợ giảm nghèo về truyền thông và giảm 
nghèo về thông tin như đề xuất tại dự thảo. 

Cơ quan chủ trì rà soát, điều chỉnh lại một số nội dung, cụm từ đảm bảo 
tính chính xác, thống nhất; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
08/6/2018 để trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND tỉnh.  

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ thể phạm vi vùng phụ 
cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trình). 

Trong thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác các công 
trình thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt, công nghiệp... trên địa bàn tỉnh đã đạt 
được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác công 
trình thủy lợi còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, việc xác định ranh giới, chỉ giới 
giữa công trình thủy lợi và đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc xung quanh của một số 
công trình thủy lợi chưa được quy định cụ thể nên còn xảy ra tình trạng vi phạm 
phạm vi bảo vệ công trình, việc cấp quyền sử dụng đất còn chồng lấn lên phạm 
vi của công trình. Mặt khác, để cụ thể hóa quy định tại Khoản 7 Điều 40 Luật 
Thủy lợi, UBND tỉnh cần thiết phải ban hành quy định cụ thể phạm vi vùng phụ 
cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn. 

Thống nhất tên của văn bản là “Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ 
thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh”. 
Yêu cầu xác định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi cần căn cứ vào quy 
mô, tính chất, đặc điểm của từng loại công trình cho phù hợp, xử lý hợp lý việc 
chồng lấn giữa phạm vi vùng phụ cần công trình thủy lợi và phạm vi đảm bảo an 
toàn các loại công trình khác.  

Bỏ các nội dung quy định về xử lý đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc khác 
nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; về cắm mốc chỉ giới hành lang 
bảo vệ công trình thủy lợi; về xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi tại dự thảo (tại các Điều 5, 6, 7); không dùng tên cụ thể đối 
với chủ thể Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi; tại Điều 8 của dự 
thảo lược bỏ bớt những nội dung về trách nhiệm của các cơ quan liên quan còn 
chung chung, không cần thiết đưa vào. 

Cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện, trình UBND tỉnh 
xem xét, ban hành trước ngày 05/6/2018.  
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3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng nguồn 
vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trình). 

Việc ban hành Quy chế là cần thiết để cụ thể hóa quy định của trung ương 
và thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu 
đầy đủ ý kiến thảo luận, điều chỉnh lại tên trích yếu văn bản là “Quy chế huy 
động, quản lý và sử dụng các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh”. 

Thống nhất về cách tính giá trị ngày công trên cơ sở giá nhân công lao 
động phổ thông trung bình, không phân biệt trình độ, tay nghề như dự thảo; quy 
định về huy động các nguồn lực đóng góp ngoài ngân sách nhà nước để thực 
hiện các công trình phải đảm bảo tỷ lệ khoảng 10% tổng vốn của công trình, 
nhiệm vụ để thực hiện đúng phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, thể 
hiện vai trò chủ thể của người dân, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trực tiếp 
tham gia thực hiện và hưởng lợi từ chương trình, nhất là chương trình xây dựng 
nông thôn mới. 

Dự thảo cần bổ sung đầy đủ các hình thức đóng góp bằng tiền, hiện vật, 
công sức, trí tuệ, chuyên môn nghiệp vụ,...; bỏ quy định về hộ nghèo tham gia 
trực tiếp lao động được xem xét, trả thù lao theo mức phù hợp với mức tiền 
lương chung của thị trường lao động tại địa phương (mức cụ thể do Ủy ban nhân 
dân cấp xã xem xét, quyết định sau khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân 
cấp xã thông qua) trừ trường hợp hộ nghèo tự nguyện đóng góp bằng sức lao 
động trong xây dựng nông thôn mới; sửa lại những nội dung quy định Thường 
trực Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua các nhiệm vụ đảm bảo đúng thẩm 
quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.   

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại phiên 
họp, biên tập lại các câu chữ theo đúng văn phong của văn bản quy phạm pháp 
luật, điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp tại mục tổ chức thực hiện; báo 
cáo UBND tỉnh trước ngày 08/6/2018.  

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi một số 
nội dung Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn 
tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của 
UBND tỉnh (Sở Xây dựng trình).  

Nội dung trình của Sở Xây dựng chưa đánh giá đầy đủ tình hình thực 
hiện, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định 
số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh, chưa đánh giá được 
tác động của việc điều chỉnh, sửa đổi một số quy định tại Quyết định số 
01/2016/QĐ-UBND để làm rõ về sự cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi. Nội dung 
trình cũng chưa tính đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong việc quản lý các khu chức năng trong khu 
kinh tế cửa khẩu sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh phạm 
vi, quy mô khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh. 
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Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến tham gia, khi có đầy đủ các luận cứ về 
việc điều chỉnh, sửa đổi một số quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
01/2016/QĐ-UBND thì tiếp tục báo cáo đề xuất UBND tỉnh.  

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố tổ chức thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB;   
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Phùng Quang Hội  
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