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Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2019. 
Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung họp như sau:  

1. Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 
tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

Dự thảo báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ về kết quả thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 
2019. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
trình.  

a) Về kết quả thực hiện:  

Trong tháng 4 có nhiều ngày nghỉ lễ kéo dài, tuy nhiên các cấp, các ngành 
đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và đã đạt  
được kết quả tích cực, trong đó có một số kết quả nổi bật như sau: Tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu tính chung 4 tháng đầu năm đạt 29,3% kế hoạch; thu ngân 
sách nhà nước tăng 20,2% so với cùng kỳ; mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng 
công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vẫn được tập trung đẩy nhanh tiến độ, 
giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn đầu tư công trong 4 tháng tăng 55%, 
giải ngân tăng 65% so với cùng kỳ năm 2018. Sản xuất công nghiệp, thương mại, 
dịch vụ và du lịch đều tăng so với cùng thời điểm năm 2018, nhất là lượng khách 
du lịch tăng 11%. Các hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã 
hội được thực hiện tốt. Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động tốt, đem lại 
hiệu quả tích cực trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ trả hồ sơ đúng 
hạn đạt 99,1%. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018.  

  Dự thảo báo cáo cần bổ sung, đánh giá rõ nét, cụ thể hơn về: Kết quả xây 
dựng nông thôn mới; việc xây dựng nhãn hiệu cho một số sản phẩm đặc sản của 
tỉnh; tiến độ, khối lượng thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh; kết quả thực 
hiện Đề án xây dựng và phát triển khu di tích Chi Lăng; Đề án đầu tư xây dựng 
trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng; việc triển khai xây dựng, cải tạo nhà 
vệ sinh tại các trường học. Bổ sung đánh giá tình hình về công tác quốc phòng, 
quân sự địa phương. 

b) Về hạn chế, yếu kém: 

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn Châu Phi đã xuất 
hiện tại 9/11 huyện, thành phố, gây thiệt hại cho người dân và ngân sách nhà 
nước, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhưng hiệu quả phòng, chống dịch 
chưa cao do hiện nay chưa có vacxin phòng bệnh và khi lợn mắc bệnh không có 
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thuốc chữa, việc thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi chưa tốt, hiện tượng 
vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn bị nhiễm bệnh còn diễn ra phức tạp, 
việc di chuyển của người dân từ các khu vực có ổ dịch đi nơi khác chưa được khắc 
phục triệt để, chưa có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tại cơ sở, ý 
thức người dân còn hạn chế...  

Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm chậm so với yêu cầu, nhất là các 
dự án: Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và 
xã Thái Bình (huyện Đình Lập); Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng 
Định; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 
- 2020.  

Việc cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư để tạo thuận lợi cho người dân 
và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt 
song thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, chưa có sự chuyển biến tích cực, chưa 
tạo được môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, việc hỗ trợ thủ tục đầu tư cho Nhà 
đầu tư còn hạn chế. Nguyên nhân xuất phát từ năng lực, ý thức trách nhiệm của 
cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn thủ tục đầu tư chưa cao. 

c) Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019 cần nhấn mạnh, bổ sung những 
nhiệm vụ trọng tâm sau:   

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, 
nhất là dịch tả lợn Châu Phi, cúm A (H5N6). Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn, 
trong đó UBND các huyện, thành phố cần chủ động đôn đốc, huy động các nguồn 
vốn để thực hiện. 

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. Đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện Đề án xây dựng và phát triển Khu di tích Chi Lăng. Hỗ trợ nhà 
đầu tư thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn. Tập trung 
thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ 
động tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính.   

Tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức tổng kết năm học 2019, tổ 
chức kỳ thi chuyển cấp, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đảm bảo chất lượng, 
an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Tích cực tuyên truyền, tăng cường các biện 
pháp phòng ngừa bạo lực học đường, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Chuẩn 
bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 
các cấp năm 2019. Chủ động, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục 
vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. 

Các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp, thực hiện đồng bộ, quyết 
liệt các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, giảm thiểu phạm pháp hình sự; 
tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân trong phát hiện, 
đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen. Đẩy mạnh 
công tác phối hợp với phía Quảng Tây, Trung Quốc để kịp thời giải quyết các 
vướng mắc, khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu.  
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 Tập trung giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị cử tri. Chuẩn bị đầy đủ, đảm 
bảo thời gian, chất lượng các nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND 
tỉnh. 

Cơ quan chủ trì tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh chậm 
nhất ngày 07/5/2019.  

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút nhân tài và chế độ khuyến khích đào tạo 
đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (Sở Nội vụ trình).  

Sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 
của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên 
chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên 
môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, đến nay đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. 
Kết quả thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, trong đó chất lượng công 
chức được hưởng chính sách thu hút nhân tài, khuyến khích đào tạo chưa đạt được 
như kỳ vọng.   

Qua nghiên cứu, thảo luận ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ, các ý kiến tham 
gia tại phiên họp cho thấy Chính phủ đã ban hành các nghị định về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh 
viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo từ 
nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới không xem xét 
ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành.  

Mặt khác, việc ban hành một chính sách mới phải trên nguyên tắc bảo đảm 
được nguồn lực thực hiện. Trong khi ngân sách của tỉnh còn khó khăn và nội dung 
dự thảo đề cập chưa toàn diện, chưa đầy đủ các yếu tố để thu hút được nhân tài về 
làm việc tại tỉnh như: Môi trường, điều kiện làm việc, cơ hội phát triển bản 
thân…; đối tượng thu hút là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, người có trình độ thạc sĩ 
hiện nay rất nhiều, không còn phù hợp; chính sách về khuyến khích đào tạo chưa 
phù hợp với xu thế xã hội hoá trong việc cán bộ, công chức, viên chức tự đi học 
thạc sĩ như hiện nay. 

Thống nhất đề nghị với HĐND tỉnh tạm thời chưa ban hành Nghị quyết 
trên. Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về 
chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa 
học trẻ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ, 
khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; 
chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng 
Sơn.  

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát yêu cầu thực 
tế, xem xét sự cần thiết điều chỉnh danh mục, trình độ khuyến khích đào tạo và thu 
hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 
2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 
của UBND tỉnh, để bảo đảm phù hợp.  

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa 
đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh  
về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công 
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trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa 
khẩu trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính trình).  

Sau 2 năm thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình 
dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu theo Nghị quyết số 
24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 của HĐND tỉnh đã đạt được kết quả tích 
cực. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24/2016/NQ-
HĐND chưa quy định cụ thể về một số danh mục để áp mức thu phí như: Trường 
hợp phương tiện chở các mặt hàng nhập nguyên liệu để gia công cho đối tác nước 
ngoài, xuất sản phẩm gia công cho đối tác nước ngoài, nhập nguyên liệu để sản 
xuất hàng xuất khẩu, xuất sản phẩm sản xuất hàng xuất khẩu (trong và ngoài khu 
vực cửa khẩu)...; trường hợp trên cùng một phương tiện vận tải nhưng có các 
chủng loại hàng hóa thuộc danh mục thu phí khác nhau và trường hợp hàng hóa 
tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng quá cảnh, hàng qua kho ngoại quan 
doanh nghiệp đã nộp phí vào ngân sách nhà nước nhưng không xuất được hàng 
qua các cửa khẩu, điểm thông quan, điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, phải 
chuyển địa điểm xuất hàng ngoài địa bàn tỉnh nhưng chưa có quy định về mức thu 
phí.   

Mặt khác, Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND cần thiết phải điều chỉnh tỷ lệ 
phần trăm phân chia khoản thu phí theo đúng quy định của pháp luật về thuế, phí, 
lệ phí; cơ quan tổ chức thu phí cho phù hợp với thực tế đang triển khai.  

UBND tỉnh thống nhất giao các Trung tâm Quản lý cửa khẩu, trực thuộc 
Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện thu phí đối với phương 
tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi khu vực biên giới, không đi vào nội 
địa, với tỷ lệ phần trăm phân chia tạm thời thống nhất là: Tổ chức thu phí được để 
lại 70% tổng số phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí và bù đắp chi 
phí duy tu, cải tạo, nâng cấp, duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực 
cửa khẩu; số còn lại 30% nộp vào ngân sách nhà nước và được điều tiết 100% cho 
ngân sách tỉnh. 

Từ các lý do trên, UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết trình HĐND tỉnh ban 
hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, đảm bảo đúng 
theo quy định hiện hành, phù hợp với thực tiễn đang tổ chức thực hiện.   

Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xây dựng Đề án thu 
phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đối với các phương tiện sang tải hàng hoá 
tại bến bãi khu vực biên giới, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem 
xét, xây dựng Nghị quyết mới của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 
24/2016/NQ-HĐND. 

Cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, làm rõ căn cứ, cơ sở để 
xác định mức tỷ lệ phần trăm phân chia để lại cho đơn vị sự nghiệp thực hiện thu 
phí đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi khu vực biên 
giới, không đi vào nội địa; rà soát, biên tập về danh mục phương tiện chịu phí cho 
chính xác, rõ nghĩa, phù hợp với loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa; khẩn trương 
hoàn thiện, trước ngày 14/5/2019 báo cáo UBND tỉnh để trình Thường trực 
HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 24/2016/NQ-
HĐND.   
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4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ tiết f, Điểm 1.1, Khoản 1, 
Điều 4 Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội 
dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 
28/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh (Sở Tài chính trình).  

Việc bãi bỏ nội dung thuê đất thực hiện dự án mới đầu tư xây dựng tại Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Tiết f, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 4 
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 
của UBND tỉnh là cần thiết, phù hợp với quy định hiện hành do Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 về việc bãi bỏ 
Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 quy định cơ chế, chính sách tài 
chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu.  

Thống nhất với nội dung dự thảo quyết định. Cơ quan chủ trì bổ sung nội 
dung điều khoản chuyển tiếp đối với các trường hợp đang thực hiện theo Quyết 
định số 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trình UBND tỉnh xem xét, 
ban hành.  

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Chính 
quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn (Sở Thông tin và Truyền thông trình).  

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 
về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 
2019 - 2020, định hướng đến 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền 
thông khẩn trương tham mưu, trình dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025; đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin 
và Truyền thông tham gia ý kiến. UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Sở 
Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng Đề án và công tác tham mưu cho 
UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn theo định hướng 
của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương. 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Đề án. Yêu cầu Sở 
Thông tin và Truyền thông điều chỉnh một số nội dung sau: 

Biên tập gọn phần thực trạng và sự cần thiết xây dựng Đề án; xác định rõ 
hơn phần mục tiêu cụ thể, tránh nhầm lẫn, trùng chéo với nhiệm vụ, giải pháp, trên 
cơ sở bám sát mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP. 

Nội dung nhiệm vụ xây dựng Đề án mô hình thành phố thông minh giai 
đoạn 2020 - 2025 được bố trí trong danh mục nhiệm vụ là phù hợp nhằm thể hiện 
sự toàn diện ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền số. Tuy 
nhiên, kinh phí thực hiện nội dung này do UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện, 
không tính vào chi phí thực hiện Đề án.  

Bổ sung nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ 
thông tin; cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0 
theo hướng dẫn của Trung ương. Rà soát toàn bộ các nhiệm vụ trong đề án để xác 
định lại tổng kinh phí thực hiện với yêu cầu cần thiết nhất, phù hợp nguồn lực của 
tỉnh, đảm bảo tính khả thi, trong đó làm rõ hơn về nguồn kinh phí để thực hiện các 
nhiệm vụ cụ thể từ nguồn chi thường xuyên, nguồn bổ sung từ ngân sách; phân 
khai lộ trình thực hiện cần bảo đảm tính khả thi về nguồn lực thực hiện và sự hợp 
lý theo lộ trình triển khai từng năm. 
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Cơ quan chủ trì tiếp thu, rà soát, biên tập lại một số nội dung cho phù hợp, 
mạch lạc, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về việc tiếp nhận, quản lý, 
sử dụng nguồn thu tài chính tại di tích trên địa bàn tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch trình).  

UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch trong việc phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố 
nghiên cứu, đề xuất ban hành quy định trên. Tuy nhiên, hiện nay quy định của 
pháp luật chưa rõ ràng về thẩm quyền ban hành quy định trên, chưa có hướng dẫn 
cụ thể việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội dung này. Đây là quy 
định tác động đến nhiều đối tượng, có yếu tố phức tạp, nhạy cảm.  

Nội dung dự thảo chưa đáp ứng được mục tiêu quản lý, sử dụng nguồn thu 
tài chính tại di tích đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, vừa bảo đảm chi phí 
hoạt động thường xuyên, dành phần thích đáng cho công tác duy tu, bảo trì di tích 
và phần thụ hưởng chung của cộng đồng. Một số nội dung tại dự thảo còn dài 
dòng, nhầm lẫn giữa quy chế quản lý di sản và việc quản lý tài chính tại di tích. 
Do đó, nội dung trên chưa đủ điều kiện để UBND tỉnh xem xét, ban hành.   

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách dự kiến ban hành; lấy ý 
kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, tổ chức hội nghị, hội thảo về quy 
định này. Tập trung hoàn thiện nội dung quy định theo hướng là những quy định 
khung, không quy định quá chi tiết tỷ lệ phân chia nguồn thu từ di tích (việc 
hướng dẫn phân chia nguồn thu sẽ do cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực 
hiện sau khi quy định được ban hành), bảo đảm phù hợp với quy định của pháp 
luật, điều kiện thực tiễn; trình UBND tỉnh xem xét khi đủ điều kiện.  

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố tổ chức thực hiện./.  
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