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Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. 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 kinh tế - xã hội tháng 8 và 
8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo báo cáo. Giao Văn phòng UBND tỉnh 
rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.  

2. Dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm 
vụ trọng tâm quý IV năm 2019 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 47, tháng 9; 
trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)(Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá, phân tích tại 
dự thảo báo cáo. Nội dung đã phản ánh tương đối đầy đủ, khách quan về tình hình 
kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý 
kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo theo hướng bổ sung, làm 
rõ một số nội dung sau:  

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, 
toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời chủ động, linh hoạt giải quyết các vấn đề phát sinh, 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; các sở, ngành 
đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm 
vụ được giao, với khối lượng công việc ngày càng lớn, nhiều việc mới, tính chất 
công việc ngày càng phức tạp. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm tất cả các lĩnh vực 
đều đạt kết quả tích cực, các chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ.  

a) Về kết quả thực hiện 

Mặc dù bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi 
nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân 
đã bước đầu kiểm soát bệnh dịch. UBND tỉnh đã chủ động sử dụng ngân sách tỉnh, 
đề nghị với Trung ương và kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương trong 
công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; các ngành đã chủ động kiểm tra, nắm 
tình hình, không để xảy ra sai sót trong việc hỗ trợ.  

Sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả nổi bật, một số loại nông sản 
đạt sản lượng, giá trị cao, điển hình như na, hồi, ớt... UBND tỉnh đã phát huy tinh 
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thần đổi mới, sáng tạo, chỉ đạo phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành 
tích chào mừng kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 
04/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và 
ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình 
xây dựng nông thôn mới tạo sự lan tỏa, nâng cao trách nhiệm vì cộng đồng trong 
cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; tại buổi lễ phát động đã 
huy động được trên 14 tỷ đồng hỗ trợ cho làm đường giao thông nông thôn. 

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được chỉ đạo quyết liệt. Với trách nhiệm 
là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, 
chủ động làm việc, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương 
giải quyết khó khăn, vướng mắc về vốn tín dụng của dự án đường cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn (đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị). Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng một số công trình, dự án phải hoàn thành trong tháng 9 
như: Dự án Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm phải hoàn thành toàn bộ mặt đường; 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 700 giường phải tích cực, quyết liệt để đưa vào sử dụng... 

Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, ước 9 tháng là 5.056 tỷ đồng, 
tăng 37% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa tăng 31%, thu từ hoạt động xuất 
nhập khẩu tăng 41,9%. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, 
công tác lựa chọn các nhà đầu tư được thực hiện thận trọng, đúng định hướng. 

  Lĩnh vực y tế có nhiều chuyển biến tích cực, ngành y tế đã nỗ lực, quyết 
tâm thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn theo 
hướng tự chủ toàn bộ và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tự chủ tại các đơn vị 
sự nghiệp công lập khác trực thuộc Sở Y tế. Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề 
tiếp tục được quan tâm, làm tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học phổ 
thông, số lượng học sinh tham gia trường đào tạo nghề tăng cao. 

 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tốt, đã tập trung 
giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài, điển hình đã giải quyết được 02 vụ án 
phức tạp, kéo dài trên 20 năm. Công tác cải cách hành chính có nhiều kết quả tích 
cực; chủ động xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, 
cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.  

b) Về khó khăn, hạn chế  

Cần bổ sung một số hạn chế sau: Tiến độ xây dựng nông thôn mới và tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; hoạt động xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn do 
phía nước bạn siết chặt quản lý nguồn gốc, chất lượng hàng hoá nhập khẩu; công 
tác thu hút đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn và hỗ trợ đầu tư xây 
dựng chợ còn nhiều khó khăn, lúng túng trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, 
xác định giá trị bàn giao cho nhà đầu tư; một số nhiệm vụ cấp bách của lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo được UBND tỉnh quyết tâm chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các đề án 
nhưng vẫn chậm hoàn thành; công tác quản lý đất đai ở cấp huyện, cấp xã còn hạn 
chế, một số vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự đã chuyển cơ quan Công an để 
điều tra, làm rõ; công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn để xảy ra sai sót; công tác 
bảo đảm an toàn giao thông phức tạp, khó lường.  
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 c) Nhiệm vụ, giải pháp trong quý IV năm 2019 cần bổ sung, nhấn mạnh 
một số nội dung sau: 

Tập trung xây dựng các chương trình, đề án, nhất là các nghị quyết trình kỳ 
họp HĐND tỉnh cuối năm bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục; đối với những 
vấn đề lớn, quan trọng cần tổ chức các cuộc họp với các sở, ngành liên quan, các 
ban của HĐND tỉnh, các tổ chức hội, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác 
động nhằm bảo đảm chất lượng nội dung, phù hợp với thực tế.  

 Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Phong trào hỗ trợ, ủng hộ làm đường giao thông 
nông thôn bằng nhiều hình thức đến hết năm 2019. Chủ động phòng chống thiên 
tai, dịch bệnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. 
Tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu và các đợt cao 
điểm diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh. 

 Tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập 
khẩu, không để xảy ra ùn tắc hàng hoá xuất khẩu. Đồng thời tăng cường các biện 
pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là dịp cuối năm.  

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 
1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Đôn đốc, đẩy 
nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục nghiệm thu khối lượng, thanh, 
quyết toán... để sớm giải ngân các nguồn vốn, không để dồn vốn vào cuối năm 
mới thanh toán, giải ngân. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, 
đất đai, khoáng sản, môi trường; giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở. 

 Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung công việc tổ chức thành công Hội 
nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Phân bổ thời gian, nguồn nhân lực 
hợp lý trong việc chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng thời gian tới như: Lễ kỷ 
niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, Chương trình du lịch “Qua 
những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn năm 2019, Đại hội đại biểu 
các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019,...  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, đây là nhiệm vụ trọng yếu 
thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/8/2019 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2019. Chuẩn bị chu đáo các nội 
dung công việc cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.  

Khẩn trương trình Trung ương phê duyệt Đề án sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn. Đề xuất Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Chỉ thị về việc bố trí, sắp xếp cán bộ dôi dư 
sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ 
cán bộ chuyên trách, không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
xã, nhập thôn, khối phố để trình HĐND tỉnh vào cuối năm 2019. Thực hiện 
nghiêm túc quy định pháp luật về công tác thi tuyển công chức, viên chức năm 
2019, bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch.  
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Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cập nhật thông tin, số liệu mới nhất để hoàn 
thiện dự thảo, bổ sung phụ lục về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, 
trình UBND tỉnh trước ngày 30/8/2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

3. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 
18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn tỉnh (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 48, tháng 10) (Sở Nội 
vụ trình). 

Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo báo cáo cơ bản bám sát với 04 nội dung Chỉ 
thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, dự thảo có nhiều nội dung còn 
mang tính liệt kê, dàn trải, chưa phân tích, đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ tại Chỉ thị 30-CT/TU. Yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung, hoàn thiện dự thảo 
theo hướng sau:  

 - Đối với dự thảo báo cáo: Điều chỉnh bố cục của dự thảo báo cáo theo 
hướng bổ sung, sắp xếp thứ tự các mục như sau: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU; kết quả công tác tuyên truyền; kết quả đổi 
mới công tác thi đua, khen thưởng; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người 
đứng đầu về chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng; công 
tác kiểm tra, giám sát.  

 Nội dung dự thảo báo cáo phải bám sát đầy đủ nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 
số 30-CT/TU; phân tích, đánh giá khái quát, sâu hơn để làm toát lên được kết quả 
đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Cần bổ sung, đánh giá kỹ 
hơn nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 30-CT/TU về công tác tuyên truyền gắn với 
việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc tổ chức các 
phong trào thi đua do sở, ngành tổ chức phát động; việc phát động thi đua có nội 
dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; công tác phát 
hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng; xây 
dựng các quy định cụ thể về khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người 
lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sỹ; việc bố trí cán bộ có 
phẩm chất làm công tác thi đua, khen thưởng. Phần hạn chế, nguyên nhân cần nêu 
ngắn gọn; bài học kinh nghiệm đưa ra cần xác định rõ vai trò, ý nghĩa, tác dụng 
của phong trào thi đua, trong đó nêu bật được thi đua vừa là nhiệm vụ vừa là một 
trong những giải pháp thực hiện, tạo môi trường thi đua, rèn luyện cho cán bộ, từ 
đó phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ; thông qua tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 
qua phong trào thi đua phát hiện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để nêu gương, 
nhân rộng.  

- Đối với dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh: Biên tập ngắn 
gọn, nêu bố cục chính của dự thảo báo cáo; đề xuất về việc ban hành kết luận tiếp 
tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU hay ban hành chỉ thị mới. 

  Cơ quan chủ trì tiếp thu, rà soát, hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh 
trong tháng 9/2019. 

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 
tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” (Sở Nội vụ trình). 
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 UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết ban hành quy định về tặng danh hiệu 
“Công dân Lạng Sơn ưu tú”, hình thức ban hành là Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
Thống nhất tên gọi danh hiệu là “Công dân Lạng Sơn ưu tú”; thời gian xét tặng 5 
năm 1 lần được tổ chức vào năm chẵn, năm tròn, trong dịp kỷ niệm ngày thành lập 
tỉnh; số lượng người mỗi lần tặng tối đa không quá 15 cá nhân; nghiên cứu thêm 
việc tính mức thưởng theo mức lượng cơ sở để áp dụng được lâu dài, xác định 
mức thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn 
thiện lại nội dung về đối tượng, phạm vi, điều kiện xử lý vi phạm, quy định tước 
danh hiệu.   

Cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, 
trình UBND tỉnh để đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương xây 
dựng Nghị quyết đối với quy định trên. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 
15/9/2019.  

UBND 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 (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Phùng Quang Hội  
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