
 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai  
các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 
 

Ngày 05 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 
với cấp huyện, cấp xã về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 
điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; 
quán triệt chủ đề năm 2019, một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí 
Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
(chủ trì Hội nghị); đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh cùng các 
đồng chí là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 
các Ủy viên UBND tỉnh, Lãnh đạo các ban, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK 
Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi nhánh 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục 
Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Bí thư 
Huyện ủy, Thành ủy; Lãnh đạo HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, 
thành phố và thủ trưởng các các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND 
một số xã, phường, thị trấn. Tại điểm cầu cấp xã có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, 
trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, công chức cấp xã.  

Sau khi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Quyết định 
của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng 
chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy và ý kiến một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố; đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận như sau:  

Hội nghị triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 
điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 
và quán triệt một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ 
Hợi 2019 là hội nghị quan trọng, được UBND tỉnh tổ chức đầu tiên của năm 
2019 tại 201 điểm cầu với 3.430 người tham dự. Hội nghị có mặt đầy đủ của các 
đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại điểm cầu 
của tỉnh, các huyện, thành phố và các xã; điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, 
sự quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với dự thảo 
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Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2019; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề xuất đúng, 
trúng nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành trong năm 2019 của tỉnh cũng như của 
các huyện, thành phố.  

Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 
- 2020, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cá nhân, 
đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để thực hiện đạt 
và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, 
các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp thu đầy đủ ý kiến 
chỉ đạo của đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời tập trung vào một số giải pháp chỉ đạo, 
điều hành chủ yếu sau:  

I. Những giải pháp về công tác lãnh đạo, điều hành 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 
khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết 
định của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các mục tiêu, nhiệm 
vụ năm 2019 và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong tâm là 
triển khai thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 về “Kỷ 
cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, chủ đề năm 2019 
của UBND tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”.  

2. Yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quyết 
liệt ngay từ những ngày, tháng đầu năm để tạo chuyển biến rõ nét trong thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 
phải “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” trên tinh 
thần đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, kịp thời 
khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các tổ chức, 
cá nhân vi phạm. 

II. Một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực 
hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
năm 2019 đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm đảm bảo mọi nhà, mọi 
người đều có Tết. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, hộ 
nghèo, người có công, các lực lượng vũ trang; bình ổn thị trường, giá cả; chống 
buôn lậu, gian lận thương mại; bắn pháo hoa, Tết trồng cây, lễ hội xuân, an toàn 
giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động đối ngoại. Các cơ quan, 
đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ, ra quân ngay sau kỳ nghỉ Tết, không đi 
chúc tết vào những ngày làm việc đầu năm mới mà tập trung vào kiểm tra, thăm 



3 
 

hỏi, động viên cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, công chức không đi lễ hội 
trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi 
nhiệm vụ. 

III. Những nhiệm vụ về phát triển kinh tế 

1. Để đạt được tăng trưởng kinh tế 8,5 - 9% trong năm 2019 thì tổng sản 
phẩm trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) phải đạt 22.415 tỷ đồng, trong 
đó: Nông lâm nghiệp là 4.275 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng là 4.730 tỷ đồng, 
dịch vụ là 11.210 tỷ đồng, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 2.200 tỷ đồng. 
Đây là một thách thức lớn mà các cấp, các ngành phải tập trung thực hiện bằng 
các kế hoạch cụ thể, giải pháp linh hoạt, hiệu quả, phải bám sát tiến độ thực hiện 
từng nhiệm vụ cụ thể được giao; chủ động báo cáo UBND tỉnh những vấn đề 
phát sinh, khó khăn, vướng mắc để kịp thời có phương án giải quyết. Đồng thời 
tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 Chương trình kinh tế trọng 
tâm, trong đó:  

- Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới hình thức tổ 
chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là 03 dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất theo chuỗi giá trị được UBND tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm. Từng bước phát 
triển liên kết sản xuất từ đơn giản đến phức tạp theo chuỗi giá trị để nâng cao giá 
trị và sức cạnh tranh của nông sản. Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường, xúc 
tiến thương mại, xây dựng nhãn mác, thương hiệu, quảng bá, mở rộng thị trường 
tiêu thụ các sản phẩm, nhất là sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tập trung xây dựng và 
nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; tăng cường ứng dụng khoa học công 
nghệ, nâng cao chất lượng, uy tín các sản phẩm chủ lực, nhất là sản phẩm đã 
được trao danh hiệu “thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”. Xây dựng nông 
thôn mới quyết liệt và thực chất, có biện pháp phù hợp với từng loại xã: Chuẩn bị 
về đích, đã đạt chuẩn, đạt chuẩn nâng cao; chú trọng các tiêu chí như môi trường, 
tổ chức sản xuất, văn hoá,…  

- Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện 
Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu để khai thác tốt hơn 
tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ 
tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chủ 
động phối hợp tốt với các lực lượng chức năng của bạn trong quản lý điều hành 
các hoạt động tại cửa khẩu; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển kinh 
tế cửa khẩu; bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên cơ sở 
thực hiện tốt các quy định của pháp luật, chống tiêu cực, nhũng nhiễu, thu các 
khoản phí ngoài quy định, chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

 Phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, du lịch, thương mại: 
Củng cố hệ thống chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn ở thành phố, 
thị trấn, cửa khẩu. Thay đổi tư duy trong kinh doanh, buôn bán tại các chợ để 
phát huy những đặc trưng, ưu thế riêng của tỉnh. Xây dựng Đề án phát triển du 
lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để phát huy, kết nối các tuyến du lịch, nâng cao 
chất lượng các sản phẩm du lịch; có tư duy kinh tế, văn hoá trong phát triển du 
lịch; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, 
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thương mại đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài; đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn. 

- Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án 
quan trọng, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục 
tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm năm 
2019. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu 
thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công. Tăng cường kiểm tra, 
giám sát, đôn đốc thực hiện các dự án, điều chuyển vốn của dự án chậm tiến độ 
sang dự án có khối lượng hoàn thành lớn, đảm bảo giải ngân hết các nguồn vốn 
năm 2019. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự 
án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, dự án Hồ chứa nước Bải Lải giai đoạn 
1. Triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động các nguồn lực xã hội, trọng tâm 
là khu vực doanh nghiệp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 
Tiếp tục tạo thuận lợi, hỗ trợ cho nhà đầu tư triển khai xây dựng các hạng mục 
cơ bản của dự án Khu Trung chuyển hàng hóa, dự án Đầu tư hạ tầng khu chế 
xuất 1, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn...  

Nguồn vốn bố trí cho xây dựng nông thôn mới năm 2019 tăng 1,98 lần so 
với năm 2018, đã chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đầu tư xây dựng 
các dự án từ quý IV năm 2018. Ngoài ra, UBND tỉnh đã phân cấp cho UBND 
cấp huyện chủ động phân bổ nguồn vốn thực hiện. Yêu cầu UBND cấp huyện 
khẩn trương lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để triển khai thực hiện các dự án. 

2. Các cấp, các ngành phải coi trọng công tác phòng chống thiên tai, dịch 
bệnh. Tăng cường công tác thông tin, cảnh báo, chủ động các biện pháp phòng, 
chống thiên tai, dịch bệnh.  

3. Thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách; tạo chuyển biến 
rõ nét về chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 
các biện pháp thu ngân sách; ngay từ đầu năm phải xác định rõ khả năng, những 
khó khăn, vướng mắc đối với từng sắc thuế, loại thuế để có giải pháp thu phù 
hợp; tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng, ban ngành chức năng 
trong công tác thu ngân sách. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chi 
theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định, tiết kiệm chi thường xuyên để 
dành cho đầu tư phát triển. 

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn 
việc san lập, khai thác, sử dụng đất, khoáng sản trái phép, tập trung rà soát, xử lý 
các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích. Tập trung kiểm tra, giám sát, 
ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm môi trường.  

IV. Những nhiệm vụ về văn hóa - xã hội 

1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đào tạo nguồn nhân 
lực, đặc biệt đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng 
chính sách. Củng cố cơ sở vật chất trường lớp học, hoàn thành xây dựng các 
trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng; xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh ở 
những trường học chưa có hoặc chưa bảo đảm yêu cầu. Thực hiện tốt công tác 
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chăm sóc, nâng cao sức khoẻ, đời sống nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường tự chủ, xã hội hoá nguồn lực trong phát 
triển giáo dục, y tế, văn hoá... 

2. Tăng cường các biện pháp giảm nghèo bền vững, gắn việc thực hiện 
các mô hình giảm nghèo với thanh tra, kiểm tra công tác rà soát, xác định các hộ 
nghèo, cần nghèo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác đào tạo 
nghề, giải quyết việc làm và các chính sách dân tộc, tôn giáo.  

V. Những nhiệm vụ về An ninh - quốc phòng, đối ngoại, cải cách 
hành chính 

1. Chủ động nắm tình hình, xử lý tốt các tình huống phát sinh; phòng 
ngừa, kiềm chế, tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, 
nhất là trong các dịp lễ, tết. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, phòng chống 
cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ 
chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019 bảo đảm chất lượng, 
hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, trọng tâm là quan hệ hữu 
nghị, hợp tác với Quảng Tây (Trung Quốc) và một số địa phương, tổ chức nước 
ngoài. Tổ chức tốt Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 giữa Bí thư Tỉnh ủy 04 
tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc), Hội nghị 
Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 10, Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức tại 
Lạng Sơn đầu năm 2019. 

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp thực hiện 
nghiêm túc công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố 
cáo ngay tại cơ sở; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, 
kéo dài, đông người, không để hình thành điểm nóng, mất an ninh trật tự. 
UBND huyện Tràng Định có Kế hoạch chi tiết tiến hành giải quyết dứt điểm 01 
vụ việc tồn đọng kéo dài trên địa bàn huyện, báo cáo UBND tỉnh trong quý I  
năm 2019.  

4. Tăng cường kiểm tra, thanh tra và các biện pháp phòng chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm. Các cấp, các 
ngành có nhận thức đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa công tác 
thanh tra chuyên ngành để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém và xử 
lý nghiêm những sai phạm.  

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách 
nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải sâu sát, quyết liệt hơn; tăng cường 
kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao năng lực cụ thể 
hoá và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, 
Nhà nước, của tỉnh một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả 
thi cao, bảo đảm hiệu quả ở mỗi cấp, mỗi ngành, đặc biệt ở cấp cơ sở. 
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VI. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan 

- Tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện lại dự thảo Quyết định của 
UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình UBND tỉnh trước ngày 
11/01/2019.  

- Xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Bắc Sơn về bố trí 
nguồn lực để hỗ trợ đầu tư một số dự án, khu du lịch trên địa bàn, đặc biệt là 
một số dự án về trùng tu, tôn tạo các điểm, khu di tích lịch sử tại Bắc Sơn để đến 
năm 2020 tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (thực hiện từ 2 
nguồn của tỉnh và của huyện); có các cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ nguồn 
lực thực hiện các chương trình, dự án theo Đề án phát triển kinh tế, xã hội, bảo 
tồn tôn tạo các di tích lịch sử các xã ATK, vùng ATK đã được UBND tỉnh phê 
duyệt; xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu đô thị phía Bắc thị trấn Bắc Sơn 
theo hình thức đối tác công tư. 

- Xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Tràng Định về cơ chế 
đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; kêu 
gọi đầu tư phát triển cây thạch đen, cây quế và một số sản phẩm chủ lực của 
huyện. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét, giải quyết: 

- Kiến nghị của UBND huyện Tràng Định về bố trí kinh phí làm đường 
giao thông nông thôn Cốc Lùng, Bản Quyền, Lũng Khẩu, Nà Căm xã Đề Thám. 

- Kiến nghị của UBND huyện Văn Quan về xây dựng cầu qua sông Tu 
Đồn bằng dầm cầu kỳ cùng cũ đã giao cho huyện; thực hiện Đề án phát triển 
giao thông nông thôn; sửa chữa đường vào hang quốc phòng và các công trình 
phụ trợ khác.  

- Kiến nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về đầu tư xây dựng hoàn 
chỉnh theo quy hoạch đường Bà Triệu đoạn từ Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu 
tiếp tục quan tâm xem xét cho cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường đã xuống 
cấp. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan xem xét, giải quyết: 

- Kiến nghị của UBND huyện Tràng Định về đầu tư di dân, tái định cư 
thôn phiên chuông. 

- Kiến nghị của UBND huyện Văn Quan về hỗ trợ huyện trong phát triển 
các loại cây chủ lực như: Hồi, Sở, Trám đen, Mác Ca, Hạt Dẻ, các loại dược liệu 
bản địa, nuôi ong, cá lồng, gạo Nhật..., huy động vốn, thu hút các doanh nghiệp 
vào đầu tư, xây dựng chuỗi sản phẩm tiêu thụ. 
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- Kiến nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về hỗ trợ vốn đầu tư cho các 
mô hình sản xuất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu,...; ban hành hướng dẫn cụ thể 
để tổ chức xây dựng và đánh giá “khu dân cư kiểu mẫu” trong xây dựng xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Tham mưu trình UBND 
tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá “khu dân cư kiểu mẫu” trong xây dựng xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trong Quý II/2019. 

- Kiến nghị của UBND xã Bính Xá, huyện Đình Lập về xây dựng hệ 
thống mương thoát nước; xây dựng khu tái định cư Pò Háng thuộc dự án Hồ 
chức nước Bản Lải. 

4. Giao Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan xem xét, giải quyết: 

- Kiến nghị của UBND huyện Văn Quan về đề nghị được xây dựng 
phương án trùng tu tôn tạo và mở rộng khu tượng đài đồng chí Lương Văn Tri 
tại trung tâm thị trấn, gắn với xây dựng chỉnh trang khu trung tâm, tạo điểm 
nhấn văn hóa cho huyện Văn Quan; về hỗ trợ nghiên cứu và huy động nhà đầu 
tư cũng như quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Văn Quan. 

- Kiến nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về hỗ trợ thành phố trong 
phát triển du lịch; giao cho UBND thành phố khu vực núi Đại Tượng (Chùa 
Tiên) và 04 hang động tại phường Chi Lăng để khai thác cụm du lịch hang động 
tại núi Đại Tượng gắn với việc khai thác phát triển du lịch trên địa bàn thành 
phố. 

- Kiến nghị của UBND xã Bính Xá, huyện Đình Lập về phát triển du lịch 
đường biên. 

- Xây dựng Đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình 
UBND tỉnh trong quý II năm 2019. 

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 
các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Văn Quan 
về thực hiện chuyển đổi hệ tọa độ, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ 
liệu đất đai tại 7 xã, thị trấn.  

6. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 
giải quyết kiến nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về phối hợp triển khai các 
nhiệm vụ thực hiện Nghị Quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 
2020; Thông báo kết luận số 42-TB/TU ngày 28/6/2016 của Thường trực Tỉnh 
ủy; xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn. 

7. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 
giải quyết kiến nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về bàn giao lại tài sản 
Công ty Cổ phần Cây xanh Lạng Sơn và kinh phí bồi thường hỗ trợ Hồ Phai 
Loạn để thành phố chủ động trong công tác cải tạo cảnh quan, môi trường tại 
khu vực này. 

8. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
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quan xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về xây dựng 
bổ sung trường tiểu học Chi Lăng 2 với quy mô 15-20 lớp học tại phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn hoặc chuyển toàn bộ 510 học sinh thuộc 04 khối Đèo 
Giang, Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải 1, Trần Quang Khải 2 thuộc phường 
Chi Lăng sang học tại trường thực hành sư phạm thuộc Trường Cao đẳng Sư 
phạm Lạng Sơn kể từ năm học 2019 - 2020. 

9. Giao Sở Công Thương nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Tràng Định về đưa cây 
Thạch Đen vào danh mục cho phép xuất nhập khẩu. 

10. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Văn Quan về văn bản 
hướng dẫn chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện. 

11. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập về thúc đẩy xây dựng cặp cửa khẩu bản chắt - bản 
đạo. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:   
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Các VP: TU, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Các Huyện ủy, Thành ủy; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT - TH tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng, đơn vị trực thuộc VP;   
- Lưu: VT, TH (PT).

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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