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

(Ngày 03 tháng 6 năm 2019) 
 

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ngày 03/6/2019, sau khi thảo luận các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau: 

1. Báo cáo số 214/BC-SKHĐT ngày 23/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về thẩm định đề xuất dự án đầu tư Trạm trộn bê tông thương phẩm 

Việc đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm tại xã Tô Hiệu, huyện 
Bình Gia là cần thiết để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện và 
các vùng lân cận. UBND tỉnh đồng ý về chủ trương đầu tư dự án trên do Công ty 
Cổ phần Phú Lộc Phú Tài đề xuất như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.    

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư dự án.  

2. Báo cáo thẩm định số 205/BC-SKHĐT ngày 20/5/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) 

Dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) được UBND tỉnh cấp Giấy 
chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 17/5/2007, sau đó thay đổi giấy chứng nhận đầu 
tư 03 lần nữa vào các năm 2007, 2013, 2015; phê duyệt điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án tại Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 18/02/2019, trong đó nhà 
đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý nhận 
chuyển nhượng dự án từ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển thủy 
điện Tuấn Anh. Qua xem xét tính chất, quy mô đầu tư cũng như thời gian thu hồi 
vốn của dự án và để đồng bộ với các dự án tương tự đã được cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh, trước mắt UBND tỉnh chưa xem xét việc điều 
chỉnh thời gian hoạt động của dự án từ 49 năm thành 70 năm như đề nghị của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo trên.   

Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý khẩn 
trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để tái khởi động dự án, sớm đưa dự án vào 
hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh. 

3. Báo cáo 119/BC-SKHĐT ngày 25/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
về kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành 
phố Lạng Sơn 

Với mục tiêu xây dựng khu đô thị mới hiện đại trong thiết kế kiến trúc và 
không gian cảnh quan trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, sớm hoàn thành dự án 
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Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đi vào hoạt động, nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất, hạn chế thời gian thực hiện dự án kéo dài ảnh hưởng đến môi 
trường, mỹ quan đô thị, đặc biệt là những khó khăn, phức tạp phát sinh trong 
việc áp dụng cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng nên thời gian thực hiện 
dự án 12 năm như đề nghị tại Báo cáo 119/BC-SKHĐT ngày 25/3/2019 là quá 
dài, không phù hợp với mục tiêu, định hướng của tỉnh. UBND tỉnh thống nhất 
thời gian thực hiện dự án không quá 6 năm tính từ năm 2020. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo quyết định, trình Chủ 
tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô 
thị mới Mai Pha theo thời gian trên.  

 4. Về việc tổ chức đoàn thăm quan, học tập mô hình sản xuất nông nghiệp 
theo chuỗi khép kín tại tỉnh Phú Thọ 

Đồng ý chủ trương tổ chức Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đi thăm quan, học tập mô 
hình về sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ 01 - 02 ngày.   

 Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên hệ Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Phú Thọ tìm hiểu các mô hình sản nông nghiệp theo chuỗi 
khép kín có hiệu quả, đặc biệt mô hình trang trại nuôi giun quế Mai Hiền tại 
Khu 2, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Chủ trang trại là ông 
Nguyễn Mạnh Khang), trình UBND tỉnh thành lập đoàn công tác thăm quan và 
học tập gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã, UBND 
một số huyện, thành phố, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân, hoàn thành trước 
ngày 15/6/2019. 

 5. Về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

Giao đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ 
đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt 
các biện pháp phòng chống, khống chế bệnh dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, 
Bộ ngành Trung ương.   

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban Chỉ 
đạo kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động các chốt kiểm dịch được UBND tỉnh, 
UBND cấp huyện thành lập để ngăn chặn bệnh dịch; xem xét sự cần thiết duy trì 
các chốt kiểm dịch không còn tác dụng cách ly, ngăn chặn bệnh dịch trong thời 
điểm hiện nay; chủ động xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề 
vượt thẩm quyền. 

 6. Hiện nay, công trình cầu Kỳ Cùng, Trung tâm thương mại Vincom đã 
đưa vào khai thác sử dụng nên mật độ giao thông trên tuyến đường Hùng Vương 
đoạn qua cổng trụ sở UBND tỉnh rất đông, giao thông phức tạp, tốc độ di chuyển 
của phương tiện giao thông nhanh, mặt khác gờ giảm tốc bằng vạch sơn nhiệt 
dẻo hiện tại không đủ tác dụng giảm tốc các phương tiện lưu thông, tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.  
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Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, nghiên cứu các loại gờ giảm tốc có 
đủ tác dụng làm giảm tốc độ khi xe lưu thông hoặc kết hợp các giải pháp khác 
phù hợp để thực hiện xây dựng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.  

 7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan chuẩn bị các điều kiện, đề xuất với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt 
doanh nghiệp vào cuối tháng 7/2019.  

 8. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổng hợp vướng mắc của 
các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan trong quá triển khai thực hiện 
Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02 /5/2019 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 về việc 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; 
báo cáo UBND tỉnh theo quy định.   

 9. Giao Sở Nội vụ đẩy nhanh tiến độ tham mưu việc tổ chức các kỳ thi: 
Tuyển dụng công chức, viên chức và nâng ngạch công chức năm 2019, bảo đảm 
tổ chức thực hiện trong năm. Đồng thời đề xuất với UBND tỉnh có các giải pháp 
phù hợp để tổ chức các kỳ thi trên chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy 
định của pháp luật.   

 10. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan đề xuất với UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/6/2019. 

 11. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chủ động phối hợp với Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội thảo khoa 
học cấp Bộ về “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn 
Thụ”, đề xuất với UBND tỉnh trước ngày 17/6/2019. 

 12. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện Đề án đầu tư xây dựng 
trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng, Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ 
sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019, Chương 
trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 theo 
đúng kế hoạch.   

 13. Giao Văn phòng UBND tỉnh: 

 - Đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm 
vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình 
mục tiêu quốc gia tỉnh để kiểm điểm tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, quán 
triệt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  

- Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh về việc kiểm tra thực địa một 
số khu vực đang có hoạt động san gạt đất trái phép trên địa bàn huyện Cao Lộc, 
trong đó có khu đất phía sau Bệnh viện Đa khoa trung tâm (700 giường). 
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 - Dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố, các chủ đầu tư báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các dự án 
được giao kế hoạch vốn năm 2019, nhất là các dự án chưa thực hiện khởi công; 
làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các dự án.  

 - Dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao năng lực, 
trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn dự án (nhất là tư vấn khảo sát, thiết 
kế); tăng cường áp dụng các hình thức xử phạt, các cơ chế, chế tài theo quy 
định, quy trách nhiệm bồi thường để hạn chế các đơn vị tư vấn có năng lực yếu, 
hay để xảy ra sai sót tham gia vào các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.  

 - Dự thảo văn bản của UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 
trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Cao Lộc kiểm tra, 
đánh giá tình hình quản lý, sử dụng khu đất Pháo đài Đồng Đăng, báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết tình trạng lấn chiếm đất của các hộ dân theo 
quy định.  

 - Đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu biện pháp 
quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý, hiệu quả các khu rừng trồng (đã giao người dân 
quản lý, sử dụng) xung quanh, tiếp giáp và trong Khu du lịch Mẫu Sơn để vừa đảm 
bảo hài hòa phát triển kinh tế hộ gia đình nhưng vẫn giữ được cảnh quan môi 
trường tự nhiên phục vụ cho phát triển du lịch (Công văn số 1740/VP-KTN ngày 
07/5/2019); khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển 
lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025.  

 - Đôn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề 
án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./. 
  

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Sở, ngành: KHĐT, CT, XD, NN&PTNT, 
KHCN, NN&PTNT, GTVT, TNMT, NV, 
VHTT&DL, GD&DT, Trường chính trị HVT, 
BCH QS tỉnh;  
- UBND thành phố, Cao Lộc;  
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Lý;  
- 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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