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Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 
3/2019. Sau khi thảo luận, thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội 
dung họp như sau:  

1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II 
năm 2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo. Dự thảo đã đánh 
giá tương đối đầy đủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
quý I, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo theo hướng tăng cường 
hàm lượng phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân về một số chỉ tiêu đạt thấp 
so với cùng kỳ năm 2019.   

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành cần nhấn mạnh, bổ sung nội dung: 
UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ, đồng bộ các quyết định về giao chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2019, các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch năm 2019. Ban 
hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2019. Phê 
duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của các sở, ban, ngành. Tập trung thực hiện 
nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tổ chức họp trực tuyến 3 
cấp vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Tổ chức các Đoàn 
kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2019 đối với các huyện, thành phố và một số sở, ngành. Qua 
đó tạo ra sự lan toả đến các cấp, các ngành; UBND các huyện, thành phố đã 
quyết tâm, phấn đấu giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cao hơn mức tỉnh giao; 
chủ động ban hành kế hoạch kiểm tra tại cấp xã. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, 
kịp thời, hiệu quả công tác an ninh trật tự, lễ tân, khánh tiết, chỉnh trang đô thị, 
đường phố để đón Đoàn Chủ tịch Triều Tiên.  

b) Về tình hình kinh tế - xã hội quý I cần khẳng định, bổ sung nội dung: 
Các cấp, các ngành đã tổ chức cho Nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành 
mạnh, an toàn. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống pháo, an toàn 
giao thông, công tác bình ổn giá cả thị trường, các hoạt động an sinh xã hội... 
đều được thực hiện tốt. Đặc biệt đã làm tốt các hoạt động tri ân các gia đình 
chính sách có người tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ 
quốc (17/02/1979 - 17/02/2019).  
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Các hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và có bước phát triển, nhất là 
hoạt động du lịch, lượng khách du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt 
động mừng Đảng, mừng Xuân, lễ hội phong phú, đặc sắc; hạ tầng đô thị được 
nâng cấp, tạo điểm nhấn, hình ảnh đẹp trong lòng người dân và du khách.  

Các dự án đầu tư xây dựng tiếp tục được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ ngay 
từ đầu năm và ngay sau kỳ nghỉ Tết, giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn 
tăng 31% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt kết quả tích cực, tăng 14,7% so với 
cùng kỳ. An ninh trật tự được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững. Tai 
nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên vẫn tiềm 
ẩn rủi ro cao. 

Đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc đón và tiếp Đoàn Chủ tịch Đảng 
lao động Triều Tiên sang thăm cấp nhà nước Việt Nam và dự hội nghị thượng 
đỉnh Mỹ - Triều. Đây là nhiệm vụ đột xuất, không có trong kế hoạch, phải thực 
hiện trong thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn và bí mật thông tin nhưng 
các cấp, các ngành đã bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng nghi thức ngoại giao, tạo 
được ấn tượng tốt đẹp đối với Đoàn Chủ tịch Triều Tiên. Tỉnh Lạng Sơn đã 
được Thủ tướng Chính phủ tặng thư khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
này. Qua đó thấy được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của tỉnh; 
với sự tham gia phối hợp rất tích cực, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, sự tự giác, đồng thuận cao của nhân dân, tạo khí thế phấn khởi 
trong năm 2019.  

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, nhất là phát huy tốt hệ 
thống họp trực tuyến 3 cấp đã tạo chuyển biến tích cực về cải cách hành chính.  

b) Về hạn chế, yếu kém: Bổ sung về việc đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi; 
còn tình trạng san lấp đất trái phép chưa được các cơ quan quản lý chặt chẽ. 
Đánh giá đúng hơn về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong quý I/2019.  

c) Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 cần nhấn mạnh, bổ sung những 
nhiệm vụ trọng tâm sau:   

Thực hiện quyết liệt chủ đề năm 2019 về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh 
nghiệp” với tinh thần quyết liệt hơn nữa, gương mẫu hơn nữa trong nhận thức 
và hành động để bứt phá, tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2019. Khẩn trương xây dựng các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 
HĐND tỉnh, đồng thời tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã 
được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp.  

Bổ sung một số nhiệm vụ về thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Các sở, 
ngành chủ động tham mưu, triển khai thực hiện Luật Quy hoạch cũng như lập 
Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; quy hoạch 
các quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện Đề án điều chỉnh 
phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để trình Thủ 
tướng Chính phủ; tập trung xây dựng các Đề án về thành lập Quỹ phát triển đất 
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tỉnh, về phát triển doanh nghiệp, du lịch, lâm nghiệp.  

Thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh trên gia súc, gia 
cầm, nhất là bệnh Cúm gia cầm, lở mồm, long móng, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn 
Châu Phi. Tập trung triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó 
từ cơ sở phải hết sức chủ động. 

Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu trung chuyển 
hàng hóa, Khu chế xuất 1, Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.  
Tăng cường kiểm tra, xử lý việc san lấp đất trái phép. Đẩy mạnh các biện pháp 
bảo vệ môi trường, nhất là tại đô thị và các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường. Chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến 
đầu tư cuối năm 2019.  

 Tổ chức các hoạt động dịp nghỉ lễ ngày 30/4 - 01/5, kỷ niệm 65 năm 
chiến thắng Điện Biên phủ. Quan tâm xây dựng, tổ chức các hoạt động phát 
triển, thu hút du lịch để hình thành chuỗi, tạo tiền đề xây dựng Đề án phát triển 
tổng thể du lịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh về đạo đức 
nhà giáo; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các trường học.  

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông. 
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đối tượng sử dụng rượu bia, ma túy khi điều 
khiển phương tiện giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. Đẩy mạnh 
tuyên truyền, đề xuất, thực hiện cải cách thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh. 
Chỉ đạo thắt chặt việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động; chủ động 
phối hợp với các địa phương khác trong việc quản lý, có biện pháp xử lý phù 
hợp đối với các đối tượng đã xuất cảnh trái phép nhiều lần. Tập trung xử lý, phá 
dỡ các kho hàng, tường rào xây dựng trái phép tại các đường mòn, lối mở ở khu 
vực biên giới, cửa khẩu, không để tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận 
thương mại. Tăng cường quản lý các khu đất trống gần biên giới chưa có chủ thể 
quản lý. Chuẩn bị chu đáo cho diễn tập phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện. Thực 
hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị, trong đó lưu 
ý xúc tiến việc doanh nghiệp kết nghĩa, hỗ trợ các xã biên giới.  

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính 
công. Tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp ngay từ cơ sở, giải quyết 
dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh 
trước 22/3/2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 
2, Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của 
UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các 
Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường 
trình). 

Nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện theo kết 
luận tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 27/12/2018, 
UBND tỉnh cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo. Sở Tài nguyên và Môi trường 



4 
 

tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở sử dụng tên 
một số loại đất theo đúng Luật Đất đai, rà soát, biên tập câu chữ cho dễ hiểu, 
loại bỏ các nội dung mang tính chất hướng dẫn tại dự thảo quyết định.  

Điều khoản chuyển tiếp tại dự thảo cần hoàn thiện lại theo hướng: Trường 
hợp đã có thông báo thu hồi đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành 
thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai đã ban hành, không áp dụng 
theo Quyết định này. Đồng thời nghiên cứu thêm quy định tại Điều 5 về điều 
khoản chuyển tiếp của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai; có giải trình cụ thể nội dung đề xuất với UBND tỉnh để bảo đảm tính 
khả thi cao nhất.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, rà soát kỹ, hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước 
ngày 15/4/2019 để xem xét, ban hành.  

3. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 
21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-
NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 

Công tác bảo vệ môi trường là vấn đề lớn của toàn cầu, luôn được Đảng, 
Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng trong 
việc tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo theo kết luận phiên họp 
UBND tỉnh tháng 12/2018. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý 
kiến tham gia, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 41-NQ/TW của 
Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29-CT/TW để hoàn thiện lại dự thảo theo đúng tính 
chất là báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Về bố cục cần thiết kế lại như sau: (1) Khái quát về bối cảnh, đặc điểm 
tình hình; (2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; (3) Kết quả thực 
hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 29-CT/TW, từ đó đánh giá chung về những kết 
quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; (4) 
phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới: Có dự báo tình hình, đưa ra quan điểm; 
xác định mục tiêu, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp; (5) kiến nghị, đề xuất với 
Bộ Chính trị, Trung ương Đảng. 

Phần bối cảnh, đặc điểm tình hình phải nêu được những nét riêng của tỉnh 
khi bắt đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW (đặc điểm về điều kiện tự 
nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường tại thành thị, nông thôn,... Công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành thông qua hệ thống văn 
bản, kiểm tra, giám sát... Kết quả thực hiện theo 7 nhóm sau: Kiểm điểm, đánh 
giá việc thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền, giáo 
dục, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; công tác xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; đầu tư cho lĩnh vực môi 
trường; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ về môi trường; hợp tác 
quốc tế trong bảo vệ môi trường. Rút ra bài học kinh nghiệm về: Công tác lãnh 
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đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức của người dân; công tác quản lý nhà nước, 
công tác phối hợp bảo vệ môi trường...  

Về phương hướng, nhiệm vụ, cần dự báo tình hình thời gian tới về xu 
hướng dịch chuyển đầu tư các cơ sở sản xuất công nghiệp sang những nơi quản 
lý không chặt chẽ về môi trường, thực trạng chăn nuôi nông hộ, môi trường 
nông thôn, đầu tư hệ thống hạ tầng... Xác định quan điểm của tỉnh là phải quản 
lý chặt chẽ môi trường, không phát triển kinh tế bằng mọi giá. Xác định các mục 
tiêu định lượng đến năm 2020, 2025 theo chỉ tiêu Trung ương giao và phù hợp 
với điều kiện thực tế của tỉnh. Nội dung đề xuất, kiến nghị theo đúng tính chất, 
vai trò của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị với Trung ương Đảng, Bộ Chính 
trị. 

Cơ quan chủ trì tiếp thu, tập trung hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước 
ngày 15/4/2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

4. Thành viên UBND tỉnh, các thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý 
kiến bằng văn bản, gửi các cơ quan chủ trì trình trước ngày 27/3/2019 đối với 2 
nội dung sau:  

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt 
chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trình). 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh Quyết định số 
23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền cấp, 
điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh (Sở 
Xây dựng trình).  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến 
tham gia, hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.  

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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