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THÔNG BÁO 
Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019 

(ngày 17/5/2019) 
 

 

Ngày 17/5/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2019. 
Sau khi thảo luận, thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung họp như 
sau:  

1. Dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 
2025 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 45, tháng 7; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân 
tỉnh thẩm định) (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc 
xây dựng dự thảo Đề án trên, đã chủ động thu thập thông tin, đánh giá được bức 
tranh khá toàn diện về thực trạng phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có phân 
tích, so sánh với các tỉnh trong khu vực và cả nước; đã tham khảo ý kiến của nhiều 
đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, các doanh nghiệp để xây dựng định hướng, giải pháp 
phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đây là vấn đề lớn, phức 
tạp, cần được xem xét, thảo luận kỹ để xây dựng được định hướng, giải pháp phù 
hợp với tình hình thực tế của tỉnh, tạo được bước đột phá trong phát triển doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian tới.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp để hoàn 
thiện lại dự thảo Đề án. Biên tập lại dự thảo bảo đảm cân đối giữa phần đánh giá 
thực trạng và phần định hướng, giải pháp, lược bớt những thông tin hiện trạng 
không liên quan trực tiếp đến phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phần dự báo 
bối cảnh tình hình cần bổ sung dự báo tình hình của tỉnh Lạng Sơn, không đưa vào 
các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020. Về quan 
điểm phát triển là phải phát triển cả số lượng và chất lượng, trong đó ưu tiên phát 
triển chất lượng.  

Mục tiêu tổng quát cần diễn đạt rõ hơn việc tập trung phát triển doanh nghiệp 
trong các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh. Bổ sung mục tiêu cụ thể về tăng lợi nhuận 
và giảm thua lỗ của doanh nghiệp; mục tiêu cụ thể về phát triển doanh nghiệp đến 
năm 2025 phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 6.500 doanh nghiệp theo đúng mục tiêu tại 
Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 12/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực 
quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục nghiên 
cứu để xác định chính xác số doanh nghiệp đến năm 2025 đạt mức vốn trên 1.000 tỷ 
đồng. 
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Thống nhất về việc tập trung phát triển các nhóm doanh nghiệp trong lĩnh vực 
có thế mạnh của tỉnh để tạo thành doanh nghiệp mang tính chất “đầu đàn” như dự 
thảo, tuy nhiên cần làm rõ nội hàm của “doanh nghiệp mang tính chất đầu đàn”. Bổ 
sung định hướng phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. 
Trong phần giải pháp cần bổ sung các giải pháp: Công tác tuyên truyền về vai trò, 
vị trí, tầm quan trọng của doanh nghiệp, định hướng phát triển doanh nghiệp của 
tỉnh; thúc đẩy phát triển nông nghiệp để tạo cơ hội phát triển các ngành nghề khác; 
bảo đảm an ninh trật tự cho doanh nghiệp yên tâm phát triển; hợp tác quốc tế trong 
phát triển doanh nghiệp; xây dựng, phát triển Đảng, các tổ chức đoàn thể trong 
doanh nghiệp. Trong đó, xác định 4 nhóm giải pháp tạo đột phá trong phát triển 
doanh nghiệp là: Mặt bằng sản xuất kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, đồng 
hành và hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp cận vốn; ứng dụng công nghệ. Sắp xếp lại một số 
nội dung trong phần giải pháp cho đồng bộ, thống nhất giữa các mục và phù hợp với 
tình hình thực tế của tỉnh. Chỉnh sửa lại cách trình bày một số nội dung cho phù 
hợp; rà soát, chỉnh sửa số liệu tại phụ lục cho thống nhất với phần lời văn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án, trình UBND tỉnh 
trước ngày 10/6/2019 xem xét trước khi gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định.  

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về việc san, gạt, đào, 
đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều trường hợp người dân tự ý 
thực hiện san lấp đất đồi mà không xin phép chính quyền các cấp, gây khó khăn 
trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trường, ảnh hưởng xấu 
đến cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dự luận. Để khẩn trương 
giải quyết các vấn đề trên, việc ban hành ban hành quy định về san, gạt, đào, đắp, 
cải tạo mặt bằng là cấp thiết. Xác định đây là quy định để thực hiện các biện pháp 
quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 
theo đúng quy định của pháp luật.  

Thống nhất ban hành quy định trên theo hình thức quyết định cá biệt. Sở Tài 
nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, hoàn thiện lại dự thảo 
quy định theo hướng:  

Nghiên cứu, làm rõ đối với các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 
quy định tại Khoản 3, Điều 6 của dự thảo, nhất là trường hợp hộ gia đình, cá nhân 
tự san gạt tại chỗ. Rà soát phần giải thích từ ngữ về bãi đổ thải cho phù hợp với nội 
dung đề cập tại dự thảo. Lược bỏ Khoản 2 Điều 4 quy định về trước khi san lấp, cải 
tạo mặt bằng; Khoản 3 Điều 5 quy định về hành vi lợi dụng, chức vụ quyền hạn; 
Khoản 1 Điều 9 quy định về việc chấp thuận của UBND tỉnh.  

Bổ sung quy định về giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện 
san, gạt theo đúng khối lượng của dự án được phê duyệt. Bổ sung quy định về việc 
nghiêm cấm hành vi tự ý san lấp đất, cải tạo mặt bằng; quy định không được phép 
san gạt, cải tạo mặt bằng đối với trường hợp đang có tranh chấp về đất đai; chỉ đạo 
của Công an tỉnh đối với các phòng nghiệp vụ trực thuộc.  

Rà soát, thống nhất về một số thuật ngữ trong việc san, gạt, cải tạo mặt bằng 
và tiêu đề của dự thảo.  
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Cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành 
trong tháng 6/2019.  

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy 
định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 - 2020 (Sở Giáo 
dục và Đào tạo trình). 

Hằng năm, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức học phí cụ thể, 
phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn tỉnh là cần thiết và đúng theo quy 
định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về 
cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 
đến năm học 2020 - 2021. 

UBND tỉnh thống nhất với mức thu học phí năm học 2019 - 2020 do Sở Giáo 
dục và Đào tạo trình. Mức thu đã được xây dựng theo đúng quy định, thấp hơn so 
với lộ trình UBND tỉnh đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 
195/BC-UBND ngày 22/7/2016, góp phần chia sẻ với cộng đồng do trong năm 2019 
có sự tăng giá điện, giá xăng dầu, thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra đã làm 
ảnh hưởng đến thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo Nghị 
quyết theo hướng gộp các nhóm ngành đào tạo có cùng một mức học phí; bỏ nội 
dung quy định về thay thế Nghị quyết về mức học phí năm học 2018 - 2019 do mức 
thu này chỉ thực hiện từng năm; hoàn thiện để trình kỳ họp giữa năm 2019 của 
HĐND 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, 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 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Phạm Hùng Trường  
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