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THÔNG BÁO 
Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

(ngày 26 tháng 11 năm 2018) 
 

Sau khi xem xét báo cáo giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ngày 26/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Báo cáo thẩm định số 652/BC-SKHĐT ngày 13/11/2018 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về đề xuất đầu tư dự án mở rộng, đổi mới, nâng cao năng lực 
sản xuất cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm cao cấp, gia công cơ khí.  

Đồng ý về chủ trương đầu tư dự án mở rộng, đổi mới, nâng cao năng lực 
sản xuất cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm cao cấp, gia công cơ khí của Công ty Cổ 
phần Đầu tư xây dựng và phát triển Việt Bắc như đề nghị tại báo cáo trên của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư của dự án.  

2. Báo cáo số 527/BC-STNMT ngày 05/11/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về kết quả xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần kim loại màu Bắc 
Bộ tại văn bản số 66/KLMBB ngày 17/10/2018.  

UBND tỉnh đồng ý với phương án xử lý toàn bộ xỉ thải của Công ty Cổ 
phần Kim loại màu Bắc Bộ bằng việc xây dựng lò quay ô xít kẽm trong khuôn 
viên của công ty như đề xuất Báo cáo số 527/BC-STNMT ngày 05/11/2018 của 
Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Yêu cầu Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ nghiên cứu đầu tư công 
nghệ lò quay ô xít kẽm tối ưu nhất, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và 
phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc đầu tư xây dựng lò 
quay ô xít kẽm theo quy định. Công ty chỉ được thực hiện xây dựng lò quay ô 
xít kẽm khi hoàn thành việc khắc phục các sai phạm theo kết luận của Thanh tra 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan liên 
quan trước ngày 15/12/2018.  

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã 
hội, UBND huyện Cao Lộc và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập 
trung thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 2386/VP-KTN 
ngày 27/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của 
Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình về ảnh hưởng đến môi trường của 
hoạt động sản xuất chì thỏi; tiếp tục kiểm tra, giám sát và hướng dẫn Công ty 
khắc phục các tồn tại và triển khai phương án dùng xỉ thải làm nguyên liệu cung 
cấp cho lò quay ô xít kẽm được xây dựng trong khuôn viên của Công ty. 
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3. Tờ trình số 104/TTr-BCĐCT ngày 08/11/2018 của Sở Công Thương về 
việc giao chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan cho Công ty TNHH Việt 
Đức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng.  

Nội dung trình của Sở Công Thương phù hợp với phương án chuyển đổi 
mô hình quản lý các chợ trên địa bàn huyện Văn Quan đã được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 21/02/2018. UBND tỉnh đồng ý 
chủ trương giao Chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan cho Công ty TNHH 
Việt Đức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng như đề nghị của Sở Công 
Thương tại Tờ trình trên.  

UBND huyện Văn Quan chủ động phối hợp với Sở Công Thương, các cơ 
quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về chuyển giao mô 
hình quản lý chợ, công tác xã hội hóa phát triển chợ theo chủ trương của Đảng 
và Nhà nước để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và các hộ kinh doanh.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết 
định giao Chợ Ba Xã, huyện Văn Quan cho Công ty TNHH Việt Đức quản lý, 
khai thác và đầu tư xây dựng.  

4. Báo cáo số 680/BC-SKHĐT ngày 22/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về việc xem xét đề xuất đầu tư Dự án xây dựng nhà ở để cho thuê và bán cho 
cán bộ, công nhân viên có thu nhập thấp.  

Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng đất thửa đất số 132, tờ bản đồ số 42 (địa chỉ: Số 35B, 
đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) từ đất thương mại dịch 
vụ sang đất ở.  

Giao UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thửa đất trên 
theo quy định; Sở Xây dựng tham mưu điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị của 
thửa đất.  

Về đề xuất đầu tư Dự án xây dựng nhà ở để cho thuê và bán cho cán bộ, 
công nhân viên có thu nhập thấp của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng 
Sơn, UBND tỉnh sẽ xem xét sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất thửa đất trên. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.  
    

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Sở: KH&ĐT, TN&MT, Y tế, NN&PTNT, 
KH&CN, LBTB&XH, CT ;  
- UBND huyện Văn Quan, Cao Lộc,  
thành phố Lạng Sơn;  
- Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ;   
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Phùng Quang Hội 
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