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Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020 

(ngày 27/5/2020) 

 

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 

2020. Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ 

trách UBND tỉnh kết luận các nội dung họp như sau: 

1. Dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 56, 

tháng 6; trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ thứ 20, tháng 6).  

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó 

khăn, thiệt hại do ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai và diễn biến phức tạp của đại 

dịch COVID-19. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đề ra nhiều giải 

pháp cụ thể, thiết thực, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh 

đến cơ sở, các cấp, các ngành đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thực 

hiện quyết liệt nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa 

quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản 

xuất, kinh doanh; chủ động, kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối 

tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; quyết tâm thực hiện hoàn thành các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh ca dương tính với COVID-19; không 

xảy ra những vấn đề nổi cộm, phức tạp, các hoạt động kinh tế - xã hội được 

phục hồi và có nhiều điểm sáng, kết quả một số lĩnh vực tăng so với cùng kỳ 

năm 2019; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

được tăng cường.  

Đây là dự thảo Báo cáo UBND tỉnh xem xét lần 1 trước khi trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh nên nhiều số 

liệu chưa được cập nhật đến thời điểm báo cáo theo quy định. Tuy nhiên, dự 

thảo Báo cáo đã phản ánh khá toàn diện, sát thực về tình hình kinh tế - xã hội 

của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến 

tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật thông tin, số liệu 

mới nhất, dự ước đến hết tháng 6 năm 2020 để hoàn thiện dự thảo, đồng thời bổ 

sung, nhấn mạnh các nội dung sau: 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành 

Cần biên tập thêm để làm nổi bật hơn, có điểm nhấn rõ nét hơn về công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh luôn chủ động, ứng phó linh hoạt, có nhiều 
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giải pháp sáng tạo, quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Hạn chế liệt kê 

các kế hoạch, đề án. Bổ sung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp trong phòng chống dịch với tinh 

thần chủ động, quyết liệt, tuyệt đối không lơ là chủ quan; đề ra nhiều giải pháp 

mạnh mẽ, sáng tạo, kịp thời và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về 

phòng, chống dịch.  Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch tại các cửa 

khẩu, các cửa ngõ vào tỉnh Lạng Sơn trên các tuyến quốc lộ, ngăn chặn quyết 

liệt tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác cách ly tại 3 khu cách ly tập trung của tỉnh, tại các cơ sở y tế và tại 

cộng đồng; kịp thời rà soát, kiểm soát tốt các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm 

liên quan đến các ổ dịch phát sinh. Chỉ đạo chủ động, khẩn trương rà soát, thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo đúng hướng dẫn, quy định của Trung ương. 

Biên tập lại nội dung “Tham gia biên tập dự thảo Báo cáo chính trị của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII” sửa thành “UBND tỉnh tập trung đánh giá tình hình thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và xây dựng 

mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 để xây 

dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII”. 

b) Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, cập nhật lại chính xác số liệu, lưu ý các số 

liệu về: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án, 

tạo việc làm mới 6 tháng đầu năm, số tiền ủng hộ, quyên góp cho phòng chống 

dịch COVID-19 do Ủy ban MTTQVN tỉnh phát động. Bổ sung đánh giá kết quả, 

tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, kết quả đã đạt được, các 

nhiệm vụ chậm muộn chưa đảm bảo tiến độ, cụ thể như:  

- Về phát triển kinh tế: Bổ sung đánh giá việc lập Quy hoạch chung xây 

dựng, quy hoạch chi tiết Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; hỗ trợ các nhà đầu tư 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện 5 dự án đầu tư đã cam kết tại 

Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019; lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2025; việc hoàn thành xây dựng phương án sử dụng đất 

đối với diện tích đất các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương; xây dựng 

chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm OCOP; tình 

hình xây dựng đường giao thông nông thôn; tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung 

tâm xã; giải phóng mặt bằng các dự án Phú Lộc I, II, III, IV, Cụm công nghiệp 

Hợp Thành 1… 

- Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Bổ sung nội dung đánh giá về kết quả xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe 

điện tử; tình hình thực hiện các đề án tự chủ theo lộ trình ngành y tế. Tiến độ 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm du lịch mạo hiểm, phát triển du lịch cộng 
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đồng tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng; triển khai thực hiện Đề án xây dựng 

và phát triển Khu di tích Chi Lăng; xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm 

tại thành phố Lạng Sơn. Kết quả dự kiến tỷ lệ giảm nghèo, cận nghèo 6 tháng 

đầu năm. Kết quả triển khai thực hiện các Tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6); Tháng hành động vì an toàn thực phẩm; Tháng phòng, chống tác hại của 

rượu, bia… 

- Công tác cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy: Bổ sung các kết quả lĩnh 

vực cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông; đánh giá khái quát kết quả thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của 

Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh; vấn 

đề giải quyết chế độ chính sách cho các đôi tượng dôi dư sau sắp xếp đơn vị 

hành chính, sáp nhập thôn, khối phố. Bổ sung đánh giá kết quả công tác thi đua 

khen thưởng. 

c)Về khó khăn, hạn chế  

Cơ bản nhất trí với dự thảo, tuy nhiên cần bổ sung nhấn mạnh một số hạn 

chế về tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới còn thấp, triển khai các dự án 

PPP còn gặp nhiều khó khăn. 

d) Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

Cần bám sát hơn vào các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh theo Nghị quyết số 

101/NQ-TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhóm các nhiệm 

vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020, các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, từ đó bổ sung, làm rõ những nhiệm vụ cụ thể hơn, có định 

lượng phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 đã đề ra, cụ thể: 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung hoàn 

thành xây dựng 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng được ít nhất 5 chuỗi 

giá trị trong sản xuất nông nghiệp; tiêu chuẩn hóa 10 sản phẩm OCOP, trong đó 

có 3-5 sản phẩm đạt hạng 3 sao cấp tỉnh. Phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể 

để thực hiện hoàn thành từng tiêu chí nông thôn mới, nhất là ở các xã điểm để 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện bảo đảm hoàn thành kế hoạch đã đề 

ra. Tiếp tục tập trung kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát, 

lây lan ra diện rộng. 

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2021- 2025. Tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành giải 

phóng mặt bằng các dự án Phú Lộc I, II, III, IV, Cụm công nghiệp Hợp Thành 1. 

Tập trung nguồn lực cho xây dựng đường giao thông nông thôn, phấn đấu đến 

hết năm 2020 tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 82%. Tập trung 

chỉ đạo lập quy hoạch khu vực phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng. Đẩy nhanh tiến độ các thủ tục để tiến hành đấu giá các 
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khu đất đã có mặt bằng sạch, hoàn thành xây dựng phương án sử dụng đất đối 

với diện tích đất các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương.  

- Tập trung hoàn thành việc xây dựng và triển khai Đề án phát triển kinh 

tế ban đêm tại thành phố Lạng Sơn. Xây dựng và đưa vào hoạt động điểm du 

lịch mạo hiểm, phát triển du lịch cộng đồng tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng. 

- Khẩn trương hoàn thành việc trình phê duyệt Quy hoạch chung xây 

dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn để có đủ cơ sở triển khai thực hiện dự án 

đầu tư vào Khu du lịch này. Phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du 

lịch Việt Nam” gắn với tổ chức Lễ hội Mẫu Sơn hè năm 2020, nghiên cứu triển 

khai gói kích cầu du lịch, đặc biệt tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng 

bá tiềm năng, thế mạnh du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các biện pháp phòng, chống tai 

nạn đuối nước trẻ em; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các kỳ thi trung học 

phổ thông, tuyển sinh các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 

và thực hiện cơ chế 4 tại chỗ trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công. Khẩn trương hoàn thành tiến độ mua sắm, nâng cấp 

trang thiết bị cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh - 

Truyền hình cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, truyền thông, 

nhất là trong dịp Đại hội Đảng các cấp. 

- Đặc biệt chú trọng, quan tâm công tác quản trị nội bộ, tăng cường kiểm 

tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. Đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc 

chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện 

nhiệm vụ năm 2020. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, khẩn trương 

hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020. 

Các sở, ban, ngành tiếp tục cập nhật, bổ sung đầy đủ số liệu, gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 05/6/2020 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo 

trên.  

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, xem xét sự 

cần thiết, khả năng bố trí lực lượng công an viên dôi dư do thực hiện Đề án điều 

động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; xét nhu cầu và điều kiện thực tế của tỉnh, đề xuất chính sách đặc thù 

hỗ trợ đối tượng này trong trường hợp thật sự cần thiết.  

2. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình văn hóa - xã hội 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục 

tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; dự thảo Báo cáo của 

UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng, nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 6 năm 2020. 
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UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trong tổng hợp, xây dựng các dự thảo Báo cáo, tuy nhiên do thời gian chuẩn bị 

ngắn, một số sở, ngành chưa cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư nên nội dung các dự thảo Báo cáo cập nhật chưa đầy đủ. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tổng hợp, bổ sung các số liệu chính xác, trên cơ 

sở dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 khẩn trương hoàn thiện đối với các dự thảo 

Báo cáo trên, trình UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020. 

Đối với dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 5 và 5 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020: Giao Văn phòng 

UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện, cập nhât lại các số liệu mới nhất, trình UBND 

tỉnh xem xét, ban hành. 

3. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu 

tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (trình Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 56, tháng 6; trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ thứ 

20, tháng 6). 

Báo cáo do Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo đã tổng hợp, khái quát cơ bản 

rõ nét tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Các số liệu đã tổng 

hợp tương đối đầy đủ, tuy nhiên cần tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu 

đến thời điểm ngày 15/6/2020 và ước hết tháng 6/2020 để bảo đảm phản ánh đầy 

đủ, đúng tình hình thực tế của tỉnh. 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 

đã đạt được, những hạn chế, yếu kém trong 6 tháng đầu năm và 11 nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, trong đó cần bổ sung, nhấn mạnh một số 

nội dung sau:  

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công, 

nhất là dự án khởi công mới năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các 

cơ quan rà soát lại số lượng dự án khởi công mới trong năm, làm rõ số lượng các 

dự án đã khởi công, chưa khởi công để kịp thời có biện pháp chỉ đạo xử lý. Đối 

với các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời nghiệm thu 

khối lượng, giải ngân thanh toán theo quy định để cao nâng tỷ lệ giải ngân vốn 

đầu tư công của tỉnh. Quan tâm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất 

là trong công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các quy định pháp luật về 

đầu tư xây dựng.  

- Quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp có tính 

chất đầu tư đã được giao, nhất là các cơ quan quản lý nguồn vốn lớn như: Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch... phải đảm bảo tiến độ, giải ngân hết nguồn vốn được 

giao trong năm 2020. 
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- Tăng cường theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu 

tư công 2020, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, điều chuyển kế 

hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án đang có 

nhu cầu vốn để bảo đảm tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh đạt ở mức cao nhất. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tập 

trung tốt cho công tác xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn, phù hợp với thực tiễn địa phương. Các 

dự án được lựa chọn đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải thực 

sự cần thiết, có quy mô phù hợp, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn cao; ưu 

tiên các dự án trọng điểm, cấp bách; cơ cấu, bố trí nguồn vốn trả nợ xây dựng cơ 

bản hợp lý, đúng nguyên tắc, tuân thủ các quy định. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu 

tư; kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ thiết kế, dự toán để bảo đảm tiết kiệm, 

nâng cao hiệu quả đầu tư; lưu ý khâu lựa chọn tư vấn phải chọn đơn vị có đủ 

năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn 

cho chủ đầu tư, hạn chế tối đa các sai sót trong khâu khảo sát, thiết kế, lập dự 

toán. Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. 

- Quan tâm thúc đẩy tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện 

đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; thực hiện quản lý chặt chẽ chất 

lượng công trình xây dựng, hồ sơ quản lý chất lượng.  

-Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương xử lý số dư tạm ứng giải phóng mặt 

bằng quá hạn theo nội dung Văn bản số 230/KBLS-KSC ngày 11/5/2020 của 

Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, khẩn trương 

hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 18/6/2020. 

 Giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí, sắp xếp lịch công tác để lãnh đạo 

UBND tỉnh họp với các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến triển khai các dự án xây dựng cơ bản, đặc biệt là 

vướng mắc theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

4. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện dự 

toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 

2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 56, tháng 6; trình Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, kỳ thứ 20, tháng 6).  

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo, đã phản 

ánh đúng tình hình thu, chi ngân sách của tỉnh. Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 

2020, tình hình phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, tổng thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 suy giảm mạnh, chưa đạt tiến 

độ dự toán giao, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của 

HĐND tỉnh và điều hành quyết liệt, linh hoạt, đúng đắn của UBND tỉnh, sự phối 

hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nên 
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công tác thu, chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Cơ quan chủ trì tiếp tục rà soát, cập nhật các số liệu về thu chi ngân sách 

dự ước đến hết tháng 6/2020 bảo đảm sát tình hình thực tiễn; thực hiện quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong 6 tháng 

cuối năm, bảo đảm có đủ nguồn chi theo đúng kế hoạch đề ra từ đầu năm. Phấn 

đấu tăng thu từ sử dụng đất và các nguồn thu khác để bù đắp cho hụt thu do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19 thời gian qua. Tăng cường kiểm soát, đẩy mạnh 

thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách đảm bảo tuân thủ định mức, tiêu 

chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020 

để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước khi trình 

kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020. 

5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án 

trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian gần đây có nhiều nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu và đề xuất thực 

hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhưng khi rà soát quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cho thấy nhiều vị trí nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án 

không phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lạng Sơn đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2020 và 

chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt. 

Xuất phát từ thực tế trên, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà 

soát lại các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt, nghiên cứu 

giải pháp và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin chủ trương tháo 

gỡ. Trên cơ sở kết quả tham vấn Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công 

trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn. 

UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm 

và số lượng công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn, nội dung 

này phù hợp với quy định tại khoản 2 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 

ngày 16/8/2019; điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để đôn đốc 

UBND các huyện chưa có văn bản rà soát, đề nghị thay đổi về quy mô, địa điểm 

và số lượng công trình, dự án phải có văn bản chính thức gửi Sở Tài nguyên và 
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Môi trường trước ngày 05/6/2020. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, 

các cơ quan liên quan rà soát lại danh mục các công trình, dự án đề nghị hủy bỏ 

và công trình, dự án đề nghị bổ sung vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) trên nguyên tắc ưu tiên 

các dự án có tính khả thi cao, dự án do các nhà đầu tư có đủ năng lực và thể hiện 

quyết tâm thực hiện dự án tại tỉnh Lạng Sơn, bám sát các dự án đầu tư đã được 

UBND tỉnh phê duyệt để bảo đảm không vượt quá chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời rà soát, đưa ra khỏi danh 

mục dự án Khu đô thị mới Gia Cát và Khu đô thị mới Tân Liên, huyện Cao Lộc; 

đưa vào danh mục đề nghị bổ sung dự án Đầu tư, xây dựng tuyến đường Mai 

Pha - Quảng Lạc. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành dự thảo, trình UBND tỉnh trước 

ngày 10/6/2020. 

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và 

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ 

sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Việc bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020 và bổ sung danh mục 

các dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh là việc làm định kỳ hàng 

năm theo quy định tại Điều 62 và Điều 58 của Luật Đất đai và đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, thành 

phố, các sở, ban, ngành có liên quan. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện 

thành phố, các cơ quan liên quan rà soát lại danh mục dự án để bổ sung văn bản 

pháp lý đối với dự án đề nghị bổ sung để bảo đảm cơ sở trình HĐND tỉnh; hoàn 

thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020. 

7. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 

11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2011-2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 57, tháng 7; Đảng 

đoàn HĐND tỉnh thẩm định; trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ thứ 21, 

tháng 9).  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã triển khai đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng kết, đánh 

giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, tổng hợp xây dựng dự thảo Báo 

cáo và đã được UBND tỉnh xem xét tại cuộc họp chuyên đề. Qua xem xét, thảo 

luận, UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng dự 

thảo có chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nội dung dự thảo Báo cáo cơ bản 

bám sát, làm rõ được kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 
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29-NQ/TU đề ra. UBND tỉnh nhất trí với kết cấu báo cáo trình tại cuộc họp, nội 

dung dự thảo Báo cáo cơ bản bám sát, làm rõ được kết quả thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Để dự thảo bảo đảm chất lượng trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn chỉnh lại dự thảo Báo cáo, Tờ trình một số 

nội dung sau: 

- Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh: rà soát, viết ngắn 

gọn lại khoảng 5 trang để trình bày tóm tắt tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Nội dung Tờ trình cần khái quát các nội dung đạt được (thể hiện qua các số liệu 

cụ thể so sánh với mục tiêu của Nghị quyết), hạn chế, yếu kém, bài học kinh 

nghiệm, nhiệm vụ thời gian tới và những vấn đề cần xin ý kiến. 

-  Dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy: rà soát, bổ sung số liệu, biên tập gọn lại 

không quá 20 trang. Phần kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết từ 

trang 2 đến trang 5, biên tập gọn lại, đi vào đánh giá các mục tiêu Nghị quyết, 

thể hiện bằng những số liệu cụ thể phản ánh đúng thực tiễn. Cập nhật số liệu dư 

nợ tín dụng đến hết tháng 6/2020 (trang 4). Bổ sung đánh giá về công tác đào 

tạo nghề lao động nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực ngành nông nghiệp; đánh 

giá sâu, kỹ hơn nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng lâm nghiệp: hạ tầng giao 

thông, đường tuần tra biên giới, đường băng cản lửa, đường vận xuất, khai thác 

lâm sản; kho, bến bãi tập kết lâm sản; công trình phòng, trừ sinh vật gây hại 

rừng, cứu hộ, bảo vệ, phát triển động vật rừng, thực vật rừng; công trình phòng 

cháy và chữa cháy rừng bao gồm đường ranh cản lửa, trạm quan sát, dự báo lửa 

rừng; kênh, mương, bể chứa nước, đập, hồ chứa nước phòng cháy và chữa cháy 

rừng…  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia, 

hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020.  

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, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam 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-NC (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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