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THÔNG BÁO 
Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019 

(ngày 13/6/2019) 
 

 

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 
6/2019. Sau khi 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 quy định 
mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; người cai nghiện ma túy tại gia đình và 
cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình).  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nghiêm túc chuẩn bị nội dung 
về dự thảo Nghị quyết trên theo Kế hoạch ban hành Nghị quyết năm 2019 của 
HĐND tỉnh. Tuy nhiên, về bố cục, nội dung trình còn chưa mạch lạc, chưa làm 
rõ về thẩm quyền, phạm vi đối tượng, về chế độ định mức, chế độ miễn, giảm cụ 
thể của từng chủ thể theo quy định.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, 
hoàn thiện nội dung trên theo hướng làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, các 
chủ thể, đối tượng, định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ theo từng loại 
hình cai nghiện. Về nguyên tắc, chỉ đưa vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
những nội dung theo phân cấp thẩm quyền cho HĐND tỉnh tại các văn bản của 
Trung ương. Nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh phải rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hoàn thiện dự thảo, phối hợp 
với Văn phòng UBND tỉnh đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp để xem 
xét, chỉ đạo hoàn thiện lại dự thảo theo kết luận phiên họp UBND tỉnh; đề xuất 
xin ý kiến thành viên UBND tỉnh (nếu cần thiết); khẩn trương hoàn thiện để gửi 
các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019.  

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ 
một số Nghị quyết của HĐND tỉnh (Sở Tư pháp trình).  

Theo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 
được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày  
28/02/2019 có 05 Nghị quyết của HĐND tỉnh không còn phù hợp với văn bản 
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tế hiện nay. Do đó 
việc bãi bỏ 05 Nghị quyết là cần thiết.  

UBND tỉnh thống nhất đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ 
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các Nghị quyết sau:  

- Nghị quyết số 08/2000/NQ-HĐND ngày 27/7/2000 về giữ gìn vệ sinh 
môi trường; 

- Nghị quyết số 44/2003/NQ/HĐNDKXIII ngày 28/7/2003 phê chuẩn Tờ 
trình của UBND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với các chức danh của HĐND các 
cấp hoạt động kiêm nhiệm; 

- Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐND KXIV ngày 26/7/2004 về tiếp tục 
thực hiện một số chủ trương, biện pháp quản lý và sử dụng đất đai của các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 về việc thành lập 
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn; 

- Nghị quyết số 122/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 về việc quy định 
mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và các đối tượng 
đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Cơ quan chủ trì rà soát, hoàn thiện để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ 
họp giữa năm 2019.  

3. Dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 
số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc 
Bộ đến năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị (Khoá IX) về 
phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 là Nghị quyết quan trọng, mang tính 
chiến lược và có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh 
trung du và miền núi Bắc Bộ. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm 
thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, dự thảo cơ bản đã bám sát đề cương, đã 
phân tích, đánh giá kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu 
tại Nghị quyết số 37-NQ/TW.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện lại dự 
thảo Báo cáo, bảo đảm bám sát đề cương theo yêu cầu của Ban Kinh tế Trung 
ương, tiêu đề bổ sung đầy đủ tên báo cáo; đánh giá tồn tại, hạn chế theo các lĩnh 
vực như đề cương. Bổ sung dự báo bối cảnh tình hình và thách thức, trong đó 
phần dự báo bối cảnh phải thể hiện được: Khoảng cách phát triển giữa các vùng 
miền và trong khu vực, về hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, chiến tranh 
thương mại, tình hình biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu...; làm rõ các quan 
điểm phát triển địa phương và quan điểm phát triển vùng theo quan điểm của địa 
phương. 

Mục tiêu tổng quát cần thể hiện rõ hơn và chia thành 2 giai đoạn đến năm 
2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Về mục tiêu cụ thể, cần nghiên cứu 21 chỉ tiêu 
về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
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XVI để đề xuất đầy đủ hệ thống chỉ tiêu cụ thể đến 2030, có thể điều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp với tình hình thực tế, dự báo trong thời gian tới.  

Đề xuất kiến nghị với Trung ương phải cụ thể, tập trung vào 02 nhóm sau: 
Kiến nghị về cơ chế chính sách và phát triển hạ tầng. Các kiến nghị cần thể hiện 
tính chất liên vùng, phục vụ xuất nhập khẩu của cả nước, vùng trọng điểm về 
quốc phòng - an ninh, phòng chống buôn lậu, gian lận, thương mại; phát huy 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, như du lịch, dịch vụ, kinh tế đồi rừng,... Các sở, 
ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, đề xuất các 
kiến nghị cụ thể, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào dự thảo báo cáo.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình UBND 
tỉnh trước ngày 18/6/2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

4. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự 6 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Công an tỉnh trình).  

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh trật tự  trên địa bàn được 
giữ vững ổn định. Tình hình chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh biên 
giới, an ninh kinh tế được đảm bảo; các sự kiện quan trọng được tổ chức tuyệt 
đối an toàn. UBND tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo. Dự thảo đã 
phản ánh đầy đủ tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, phân tích, đánh giá, 
so sánh kết quả thực hiện với cùng kỳ năm trước, xác định rõ nhiệm vụ trọng 
tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.  

Công an tỉnh rà soát, phân tách số lượng người ngoài tỉnh xuất nhập cảnh 
trái phép trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ thời gian tới cần quan tâm, lưu ý 
các vấn đề về an ninh nông thôn, thường xuyên nắm chắc vấn đề, địa bàn để giải 
quyết kịp thời, triệt để các mâu thuẫn. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, thực hiện một 
số dự án liên quan đến đất đai, môi trường... đang được quan tâm. Đồng thời có 
các giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn nữa trong công tác bảo đảm an toàn giao 
thông, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn, ma túy đối với các 
phương tiện tham gia giao thông.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, gửi Văn phòng UBND tỉnh 
trước ngày 18/6/2019 để UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 
2019.  

5. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Thanh tra 
tỉnh trình).  

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại 
tố cáo đã có sự chuyển biến tích cực, trong đó cấp huyện đã chấm dứt tình trạng 
Chủ tịch UBND huyện ủy quyền cho cấp dưới tiếp công dân. Một số người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện đã thường xuyên quan tâm, chủ động 
phối hợp với ngành thanh tra trong giải quyết khiếu nại, tố cáo nên kết quả giải 
quyết đạt tỷ lệ 83,7%, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018; không hình thành 
điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.  



4 
 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo. Trong đó, bổ sung 
nhiệm vụ thời gian tới có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng xúi giục, kích 
động người dân tham gia khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự.  

Cơ quan chủ trì rà soát, hoàn thiện để UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại 
kỳ họp giữa năm 2019.  

6. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2019 (Thanh tra tỉnh trình).  

UBND tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo do Thanh tra tỉnh trình. 
Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện để 
UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019.  

7. Thành viên UBND tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi 
Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 18/6/2019 để tổng hợp, hoàn thiện, gửi các 
Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung sau:  

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực 
hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2019 (Ban Dân tộc tỉnh trình).  

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018 HĐND tỉnh khóa XVI (Văn phòng UBND 
tỉnh trình).   

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;  
- Chủ tịch, 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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