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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 

(ngày 11/6/2020) 

 

Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 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 Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Từ ngày 01/01/2020, Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực thi hành 

thay thế Luật Đầu tư công năm 2014. Do đó, căn cứ để ban hành Nghị quyết số 

197/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành Tiêu 

chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là Luật Đầu tư công 

năm 2014 đã hết hiệu lực và Luật mới thay thế không còn quy định về dự án 

trọng điểm nhóm C. Để tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019, UBND 

tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng 

vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nên việc đề 

nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 197/2015/NQ-

HĐND là cần thiết, đúng quy định pháp luật  và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo 

Nghị quyết theo đúng quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

nội dung, hình thức Dự thảo cơ bản đạt yêu cầu.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước 

ngày 15/6/2020 để trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 theo quy định. 

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

tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn II 

(do Sở Giao thông vận tải trình). 

Dự án Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn đã được Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn chấp thuận Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 299/QĐ-HĐND 

ngày 20/9/2016 và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt dự án đầu tư tại 

Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 21/9/2016. Trong quá trình thực hiện dự 

án, cần thiết phải bổ sung một số hạng mục để phù hợp với nhu cầu thực tế như: 

Kết nối đường dạo dọc bờ sông, mép Đền Kỳ Cùng, tạo lối đi từ vòm đầu cầu 

lên Chợ bờ sông; xây dựng đường xuống bến đò Thạch Độ; tổ chức giao thông 
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đường Hùng Vương thuộc hạng mục đường dẫn cầu Kỳ Cùng; cải tạo nút giao 

phía Bắc cầu Kỳ Cùng... dẫn đến làm thay đổi quy mô đầu tư xây dựng. Ngoài 

ra, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng thực tế thực hiện đến nay khoảng 

190,543 tỷ đồng, vượt chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến dẫn đến làm tăng 

tổng mức đầu tư dự án so với chủ trương đầu tư đã được Thường trực HĐND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-HĐND ngày 21/9/2016. Do đó, việc 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết, đảm bảo thực hiện theo đúng 

quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

công. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất sự cần thiết trình HĐND tỉnh xem xét, 

ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Kỳ Cùng, thành 

phố Lạng Sơn theo đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án cầu Kỳ Cùng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/6/2020 để 

trình HĐND tỉnh theo quy định.  

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

tỉnh điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

(do Sở Xây dựng trình) 

Việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 

30/8/2016 là phù hợp với tình hình thực tế nhằm hướng tới thăm dò, khai thác sử 

dụng sử dụng tài nguyên trên địa bàn một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục 

vụ thiết thực nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời là phương án 

được tích hợp vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 trong thời gian tới. Sở Xây dựng đã tích cực phối hợp với các cơ quan 

liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh theo đúng quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

nội dung, hình thức dự thảo đạt yêu cầu. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung 

trình của Sở Xây dựng. 

Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục kiểm tra, rà soát quy 

hoạch các điểm mỏ trên cơ sở quan điểm thống nhất như sau: Tuyệt đối không 

quy hoạch các điểm mỏ ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, gần khu dân cư, 

các chân sườn đồi, núi dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các vị trí thuộc quy 

hoạch khu du lịch, khu di tích, điểm cao quân sự, đất quốc phòng và các khu vực 

khác có yêu cầu quản lý, bảo vệ theo quy định; đối với các điểm mỏ đang khai 

thác tại các khu vực nêu trên được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn khai thác 

sẽ chấm dứt khai thác, không tiếp tục gia hạn, cấp phép khai thác mới. Tính toán 

lại nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho thị trường tiêu 

thụ cả trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở đó tính toán sản lượng, đề xuất 
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điều chỉnh, bổ sung số lượng, vị trí, quy mô các mỏ khai thác cho phù hợp; xem 

xét lại tiêu chuẩn áp dụng tính toán nhu cầu sử dụng vật liệu tính trên đầu người. 

Bổ sung nhóm các giải pháp trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản gắn với chế biến sâu, áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến, thân 

thiện với môi trường, có khả năng tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao theo 

đúng Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản. 

Giao Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến tham gia, khẩn trương hoàn thiện, 

trình UBND tỉnh trước ngày 16/6/2020 để trình HĐND tỉnh theo quy định. 

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

tỉnh về quy định nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua 

bán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình) 

Ngày 27/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

84/2019/TT-BTC thay thế Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-

BTCBLĐTBXH, trong đó đã điều chỉnh một số nội dung và mức chi cho công 

tác tiếp nhận, hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua bán để phù hợp và sát với 

tình hình giá cả thực tế nhằm giảm bớt những khó khăn về kinh phí cho các đơn 

vị thực hiện công tác phòng, chống mua bán người. Để đảm bảo thực hiện đầy 

đủ các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và các quy định pháp 

luật liên quan, UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết quy 

định nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua bán trên địa 

bàn tỉnh để các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh căn cứ tổ chức thực hiện, nhằm 

bảo đảm và tạo điều kiện tốt nhất giúp các nạn nhân được thụ hưởng các chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước, góp phần ổn định tâm lý, yên tâm tái hòa nhập với 

cộng đồng.  

UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan soạn thảo trong 

phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết. 

Cơ bản nhất trí với các nội dung mức hỗ trợ tại dự thảo, yêu cầu cơ quan soạn 

thảo tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, rà soát câu từ bảo đảm ngắn gọn, 

đúng văn phong hành chính của Nghị quyết của HĐND tỉnh; chỉnh sửa, hoàn 

thiện các nội dung sau: 

- Nghiên cứu, điều chỉnh lại trích yếu của dự thảo Nghị quyết theo hướng: 

bảo đảm bao hàm đủ các đối tượng thụ hưởng chính sách và chỉ hỗ trợ các đối 

tượng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Nhất trí đối với các cán bộ, công chức thực thi công vụ trong thực hiện 

nhiệm vụ điều tra, xác minh, dẫn giải, bảo vệ nạn nhân… thì không thuộc đối 

tượng được hỗ trợ; đối với đối tượng khác không phải cán bộ, công chức thực 

thi nhiệm vụ nhưng tham gia hỗ trợ thì vận dụng theo Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 31/03/2020 của HĐND tỉnh1; giao Sở Lao động - 

                                                           
1 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 31/03/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức 

danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động 

của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt 
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Thương binh và Xã hội hướng dẫn trong quá trình thực hiện theo mức hỗ trợ 

50.000 đồng/người/ngày.  

-  Tại khoản 2 Điều 1 tại dự thảo Nghị quyết, thống nhất bổ sung thêm 02 

đối tượng ngoài nạn nhân bị mua bán, gồm: 

+ Người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân theo quy định tại Điều 

24, Điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người; 

+  Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân.  

Đối với đối tượng người chưa thành niên đi cùng nạn nhân cơ quan soạn 

thảo cần nghiên cứu, căn cứ tình hình cụ thể, bổ sung quy định mức chi hỗ trợ 

tối đa cho đối tượng này. 

- Các quy định tại khoản 4 Điều 2: biên tập lại rõ ràng bảo đảm quy định 

cụ thể các mức hỗ trợ theo từng nội dung đúng yêu cầu tại Thông tư số 

84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. 

Sau khi Nghị quyết được ban hành, giao Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị tổ chức thực hiện, thuận lợi trong áp 

dụng vào thực tiễn. 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn 

thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 16/6/2020 để gửi các Ban HĐND 

tỉnh thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp giữa năm 2020.  

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

tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông Khu phi thuế quan 

(giai đoạn I) huyện Văn Lãng (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình) 

Trong quá trình thực hiện dự án, cần phải bổ sung một số hạng mục, công 

việc theo thực tế triển khai dự án. Việc điều chỉnh dự án là cần thiết, phù hợp 

với thực tế thi công, nhằm hoàn thiện và khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật, tạo điều kiện phát triển nhanh các khu chức năng, đảm bảo ổn định đời 

sống sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các hạng mục bổ sung đã 

được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép thực hiện.  

Theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, do các hạng mục điều chỉnh 

phát sinh làm tăng tổng mức đầu tư dự án nên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án đã được tổ chức lập, 

thẩm định theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật khác có liên 

quan. Trình HĐND thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình tiếp thu ý kiến của các đại 

biểu, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 16/6/2020 để trình HĐND tỉnh theo quy định. 

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

tỉnh về giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn 

                                                                                                                                                                                       
động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ 

trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng 

trước (do Sở Tài chính trình) 

Ngày 25/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11282/BTC-

NSNN về hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu 

tư đã ứng trước, trong đó có đề nghị UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp thông 

qua để có cơ sở thực hiện hạch toán. Do đó, cần thiết phải trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết về giao bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 

từ nguồn hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu 

tư đã ứng trước. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

về giao bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn hạch 

toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng 

trước là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật. Quá trình xây 

dựng Nghị quyết đã tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, UBND tỉnh nhất trí với nội 

dung trình của Sở Tài chính. 

Giao Sở Tài chính từ nay đến cuối năm 2020 có trách nhiệm nghiên cứu, 

tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết điều 

chỉnh dự toán ngân sách địa phương theo đúng quy định. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các nội dung có liên 

quan, trình UBND tỉnh trước ngày 16/6/2020 để trình HĐND tỉnh theo quy 

định.  

7. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

Do các căn cứ pháp lý ban hành các Quyết định của UBND tỉnh quy định 

tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng đã hết hiệu lực; mặt khác, 

tiêu chuẩn, định mức trang bị xe chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh hiện đang được quy định riêng lẻ ở nhiều quyết định cá biệt của UBND 

tỉnh, tính hệ thống và hiệu lực bắt buộc chung còn hạn chế. Vì vậy, việc ban 

hành Quyết định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của khối đảng, chính quyền tỉnh Lạng 

Sơn (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực 

HĐND tỉnh) thay thế các Quyết định quy định về chủng loại, số lượng xe ô tô 

chuyên dùng cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp với quy 

định hiện hành.  

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ quan nhất trí với nội dung Dự thảo do sở Tài 

chính trình. Yêu cầu sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, điều 

chỉnh một số nội dung sau:  

- Về tên dự thảo Quyết định điều chỉnh thành: Dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị 

cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Lạng Sơn. 
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- Đối với các xe chuyên dùng trong tiêu chuẩn, định mức trang bị cho các  

trường cao đẳng, trường dạy nghề xem xét, điều chỉnh quy định chủng loại xe có  

số ghế ngồi từ 29 chỗ lên 45 chỗ để bảo đảm đủ vận chuyển các em học sinh, 

sinh viên. 

- Bổ sung thêm định mức trang bị xe cho sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 01 xe bán tải để phục vụ yêu cầu công tác của Trung tâm dịch vụ việc 

làm thuộc Sở Lao đông, Thương binh và Xã hội. 

- Đối với các xe chuyên dùng phục vụ trong ngành Y tế: do hiện nay Bộ 

Y tế chưa ban hành Thông tư hướng dẫn do vậy định mức sử dụng xe chuyên 

dùng của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh không đề cấp đến tại Quyết định này. Sở 

Tài chính có trách nhiệm chủ động theo dõi, tham mưu cho UBND tỉnh khi Bộ 

Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn. 

- Đối với 04 xe phục vụ công tác chống buôn lậu hiện cơ quan Cục Quản 

lý thị trường đang sử dụng thực hiện theo hướng lấy định mức đầu xe của Văn 

phòng UBND tỉnh. 

Giao Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND theo 

các nội dung trên, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 20/6/2020. 

8. Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình an ninh trật tự 

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Công an tỉnh trình). 

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo về tình hình an 

ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.  

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã tích cực chỉ đạo các lực lượng 

chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tỷ lệ điều tra 

khám phá án duy trì ở mức cao (đạt 94,6%, trọng án đạt 100%), đã triệt phá 

nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, tai nạn giao thông giảm cả 3 

tiêu chí. Tội phạm hình sự tuy giảm nhưng vẫn còn xảy ra 02 vụ án đặc biệt 

nghiêm trọng. Nhìn chung, cơ bản đảm bảo tốt không có vụ việc phức tạp lớn, 

nổi cộm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh rà soát, bổ sung một số nội dung 

cụ thể để hoàn thiện dự thảo báo cáo, như sau: 

a) Về kết quả đạt được, cần nhấn mạnh, làm nổi bật thêm các nội dung 

sau: 

- 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, triển khai thực hiện nhiều 

giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả  phòng chống dịch bệnh COVID-19; vai 

trò của các lực lượng chuyên trách trong đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách 

ly, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 

giai đoạn giãn cách xã hội. 

- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh với 

quyết tâm chính trị cao, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực, cố gắng 

hoàn thành việc thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các 

chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo đúng chủ trương của 

Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực, 
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chất lượng công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được nâng lên. Đối tượng 

công an xã dôi dư cũng được quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp, qua đó thể 

hiện sự đồng bộ, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo.  

- UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi 

phạm pháp luật về lĩnh vực kinh tế, môi trường.  

b) Về hạn chế: 

- Còn xảy ra các hoạt động tuyên truyền Pháp luân công; còn tình trạng 

tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. 

- Số vụ tổ chức cho người xuất cảnh trái phép tăng so với cùng kỳ năm 

2019. Tỷ lệ người được ra tù tái phạm tội gia tăng, tập trung tại một số địa bàn. 

- Các vụ trọng án giết người tăng cao, số vụ đuối nước tăng cao với 13 vụ, 

14 người chết. 

c) Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần bổ sung 4 nội dung lồng ghép vào 

các nhóm giải pháp 6 tháng cuối năm: 

- Nhấn mạnh vai trò của tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật cho mọi tầng lớp Nhân dân. 

- Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng 

trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tập trung phòng ngừa đấu tranh với tội 

phạm hình sự, tệ nạn xã hội, chủ động phòng chống tội phạm công nghệ cao, 

nắm chắc tình hình ngay tại cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý tránh diễn biến phức 

tạp, kéo dài; giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến an 

ninh nông thôn. Quan tâm đầu tư về nguồn lực hỗ trợ công tác giám sát, tạo điều 

kiện cho các đối tượng sau khi thi hành án phát tù hòa nhập cộng đồng, hạn chế 

tối đa nguy cơ tái phạm tội. 

- Trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung triển khai công tác bảo đảm an 

ninh trật tự, chủ động nắm bắt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo để phục vụ tốt tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới 

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm an ninh, an toàn trong tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. 

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng phía Trung Quốc 

để đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. 

d) Về số liệu: Công an tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh và các cơ quan chức năng cập nhật lại số liệu về số vụ, số đối tượng xuất 

nhập cảnh trái phép trong 6 tháng đầu năm 2020. 

Công an tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh trước 

ngày 16/6/2020 để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020. 

9. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Thanh tra 

tỉnh trình).  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo về công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2020.  

http://baochinhphu.vn/Dai-hoi-Dang-cac-cap-tien-toi-Dai-hoi-toan-quoc-lan-thu-XIII-cua-Dang/522.vgp
http://baochinhphu.vn/Dai-hoi-Dang-cac-cap-tien-toi-Dai-hoi-toan-quoc-lan-thu-XIII-cua-Dang/522.vgp
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Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát thường xuyên; 

được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, kịp thời; các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công 

tác tiếp công dân theo quy định, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của công dân. Do vậy 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh không hình thành 

điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo có giảm so 

với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại cũng giảm so với 

cùng kỳ năm 2019, nhất là tại các huyện, thành phố tỷ lệ giải quyết đơn chỉ đạt 

80%. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã thực hiện rất nghiêm túc 

theo quy định, đi vào nề nếp. 

Trong 6 tháng cuối năm các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, tăng cường các 

giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; đặc biệt không để xảy ra tình trạng 

khiếu kiện tập trung đông người diễn ra tại Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao tỷ lệ 

giải quyết đơn thư đặc biệt là cấp huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện trình UBND tỉnh trước ngày 

16/6/2020 để trình HĐND tỉnh theo quy định. 

10. Báo cáo của Ủy ban nhân dân 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 2020 (do Thanh tra tỉnh trình). 

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo 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 2020. Yêu cầu các thành viên UBND tỉnh 

có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, rà soát, hoàn thiện 

trình UBND tỉnh trước ngày 16/6/2020 để trình HĐND tỉnh theo quy định. 

11. Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân 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 2020 (do Ban dân tộc tỉnh trình). 

Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại 

phiên họp; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh một số nội dung sau: 

- Sửa lại tên tiêu đề Mục I thành “Khái quát tình hình”. 

- Rà soát, cập nhật số liệu báo cáo đến hết thời điểm ngày 14/6/2020, ước 

thực hiện 6 tháng đầu năm theo đúng yêu cầu tại Công văn số 551/UBND-

THNC ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ 

họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó chú ý các số liệu về số xã, thôn 

đặc biệt khó khăn (Mục I), số liệu về giải quyết việc làm, đào tạo bồi dưỡng phát 

triển nguồn nhân lực...  

- Bỏ khoản 2, mục II về kết quả hoạt động của cơ quan làm công tác dân 

tộc cấp tỉnh và mục IV về đề xuất, kiến nghị.  
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- Tại mục III về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020: Đề nghị lược bỏ khoản 

2 về “nhiệm vụ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết 5 năm 

thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

gắn với việc thực hiện Kết luận 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về 

công tác dân tộc” chuyển sang phần kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 

2020. Đồng thời bổ sung nội dung cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo tại Nghị 

quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc Hội phê duyệt Đề án tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030. 

- Tại trang 2: Thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 

09/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách đặc thù khuyến khích 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-

2020 bằng Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 

về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020-2025.  

- Biên tập lại phần nội dung về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi bảo đảm ngắn gọn, mạch lạc, 

đầy đủ nội dung chính, không nêu quá chi tiết các số liệu, cập nhật lại chính xác 

các số liệu liên quan. 

- Khoản 4 Mục III về đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân cần biên 

tập lại bảm đảm đầy đủ, thống nhất đối với nội dung đánh giá về ảnh hưởng của 

dịch bệnh COVID-19; đối với nội dung đánh giá về phát triển cơ sở hạ tầng cần 

điều chỉnh cho chính xác, sát với tình hình thực tế. 

Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, khẩn trương hoàn thiện, 

trình UBND tỉnh trước ngày 16/6/2020 để trình HĐND tỉnh theo quy định. 

12. Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh 

khóa XVI (do Văn phòng UBND tỉnh trình). 

Tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

UBND tỉnh đã nhận được 43 ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND 

tỉnh tổng hợp, chuyển đến. Trong 06 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương giải quyết, kết 

quả: đã giải quyết xong 19 ý kiến, kiến nghị (chiếm 50%), hiện đang tiếp tục 

giải quyết 08 ý kiến, kiến nghị (chiếm 21%), 11 kiến nghị sẽ giải quyết trong 

thời gian tới (chiếm 29%), có 05 kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND tỉnh. Kết quả giải quyết xong và đang giải quyết chiếm tỷ lệ cao; các 

ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được xem xét giải quyết nghiêm túc, đầy đủ, đúng 

thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đối với 11 ý kiến, kiến 

nghị sẽ tiếp tục giải quyết trong thời gian tới, tuy nhiên để giải quyết vấn đề này 

đòi hỏi có nguồn lực lớn, trong khi điều kiện nguồn vốn ngân sách của tỉnh hiện 

nay còn hạn chế nên chưa thể đáp ứng được ngay nguyện vọng của tất cả các cử 
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tri, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, 

cân đối các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn tới. 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 

2019 của HĐND tỉnh khóa XVI do Văn phòng UBND tỉnh trình. Văn phòng 

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, bổ sung làm rõ nét hơn nữa về 

thẩm quyền giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình 

UBND tỉnh trước ngày 16/6/2020 để trình HĐND tỉnh theo quy định. 

13. Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (do Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình). 

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 

dựng dự thảo Kế hoạch; cơ quan soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc 

họp chuyên đề ngày 09/6/2020 chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Kế hoạch cơ bản 

bám sát Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

cụ thể hóa, phù hợp thực tiễn địa phương. 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, điều chỉnh 

một số nội dung sau:  

          - Nhấn mạnh, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, 

chống thiên tai. 

- Điều chỉnh lại chỉ tiêu đến 2025 có 70% thuộc vùng thường xuyên bị 

ảnh hưởng bởi thiên tại được phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai: Sửa 

thành 100%, và bỏ cụm từ “đến năm 2025”. 

- Mục 4 về huy động và sử dung nguồn lực: biên tập lại ngắn gọn, tập 

trung vào các nguồn lực chính; cần đề ra chủ trương huy động mọi nguồn lực và 

sự tham của toàn xã hội như huy động các phương tiện, trang thiết bị, sức người, 

sức của trong nhân dân để phòng, chống thiên tai. 

- Mục 7 về phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế: Sửa lại 

thành tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào phòng chống thiên tai. 

- Phần Tổ chức thực hiện: yêu cầu biên tập gọn lại, thứ tự phân công 

nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị bảo đảm hợp lý; cân đối về hàm lượng nội dung 

phần này với các nội dung khác trong kết cấu dự thảo. 

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

cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 

18/6/2020 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 20/6/2020 theo thông báo 

số 4218-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy.  
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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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