
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  2610 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  10 tháng 7  năm 2018 
 

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ  
lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với  

Huyện ủy Bình Gia 

 

 

                                Kính gửi: 
                                             - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, 

                                                 Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, 
                                                 Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
                                                 Lao động – Thương binh và Xã hội; 
                                                  - Điện lực Lạng Sơn. 

 

Thực hiện chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy về làm việc với 
Huyện ủy Bình Gia tại Thông báo số 213-TB/TU ngày 27/6/2018, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các sở, ngành nghiên cứu và chuẩn bị các nội dung theo đề xuất, 
kiến nghị của Huyện ủy Bình Gia, cụ thể như sau: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải xem xét 
nội dung: (1) Đề nghị tỉnh quan tâm sớm đầu tư xây dựng tuyến đường Khuổi Lào 
xã Thiện Hòa đến trung tâm xã Yên Lỗ và tuyến đường đến trung tâm xã Tân 
Hòa; cải tạo lại tuyến đường (tỉnh lộ 231) Bình Gia - Hồng Phong. (2) Đề nghị 
tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu treo Nà Sản, thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa 
để phục vụ nhu cầu đi lại của 140 hộ dân của xã Quý Hòa, Vĩnh Yên. 

 - Sở Giao thông vận tải xem xét nội dung: Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ 
trợ xi măng để lồng ghép xây dựng mặt đường bê tông đối với đường trục xã đặc 
biệt khó khăn, số lượng 1.800 tấn. 

 - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét nội dung: Thực hiện 
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ 
trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Năm 2013, huyện đã tiến hành rà soát 
tổng hợp đề nghị và được phê duyệt hỗ trợ có 433 hộ. Nhưng do thời gian thực 
hiện đề án kéo dài đến nay đã có 27 hộ người có công cả vợ hoặc chồng đều đã 
chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà đó thực sự gặp khó khăn về nhà 
ở. Đề nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản kiến nghị với Chính phủ cho phép 
tiếp tục hỗ trợ các gia đình nêu trên. 

 - Sở Xây dựng xem xét nội dung: Đề nghị tỉnh cho phép điều chỉnh Quy 
hoạch chung xây dựng thị trấn Bình Gia- Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 
1/5.000 Giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.  

 - Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét 
nội dung: Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho huyện về công tác chuyển 
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đổi hệ tọa độ, đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
của thị trấn Bình Gia, xã Tô Hiệu, Hoàng Văn Thụ, Tân Văn, Hồng Thái, Bình 
La, Minh Khai. 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn xem xét nội dung: Về việc cho Công ty cổ phần Sản xuất và 
Xuất nhập khẩu Đạt Phát thuê đất tại xã Hoa Thám đề nghị trước khi hoàn thiện 
các thủ tục cho thuê đất cần rà soát lại diện tích cho chính xác. Với diện tích dự 
kiến cho thuê tại xã Hòa Bình đề nghị không tiếp tục thực hiện các thủ tục cho 
công ty thuê, vì khu vực này huyện dự kiến giao cho các hộ dân (thiếu đất) sản 
xuất phát triển kinh tế. 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư xem xét nội dung: Đề nghị tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng công 
trình hồ chứa Khuổi Rượi, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia. 

 - Sở Nội vụ xem xét nội dung: (1) Đề nghị Sở Nội vụ có hướng mở đối 
với một số cán bộ, công chức cấp xã tự đi học nâng cao trình độ hiện nay không 
xếp được lương theo trình độ mới do không có văn bản đồng ý hoặc quyết định 
cử đi học của cấp có thẩm quyền theo quy định. (2) Đề nghị UBND tỉnh xem xét 
giao phân cấp cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thay vì hiện nay là 
thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện chế độ, 
chính sách đối với người lao động, cụ thể: Thông báo nghỉ chế độ BHXH giao 
cho Trưởng phòng Nội vụ, Quyết định nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên 
nghề đối với giáo viên, biệt phái giáo viên có thời hạn giao cho Trưởng phòng 
Giáo dục và Đào tạo. 

 - Điện lực Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét nội 
dung: Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kéo điện lưới quốc gia đến 13 thôn còn lại trên 
địa bàn huyện: Thôn Nà Khuông (xã Minh Khai); thôn Cảo Chòm, Đội Cấn I, Đội 
Cấn 2, Bản Pìn (xã Hoa Thám); Khuổi Toong, Khuổi Là, Khuổi Slang (xã Quý 
Hòa); thôn Mạy Đảy, Khuổi Khinh (xã Hòa Bình), Nà Tồng, Pắc Giắm, Nà Trang 
(xã Quang Trung). 

 2. Yêu cầu các sở, ngành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14/7/2018. 

           (Bản điện tử báo cáo  gửi về địa chỉ email: dungvytienls@gmail.com) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
 các Phòng: KTN, KGVX, TH, NC, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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