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

(Ngày 02 tháng 12 năm 2019) 
 

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ngày 02/12/2019, sau khi thảo luận các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau: 

1. Báo cáo số 881/BC-UBND ngày 21/11/2019 của UBND thành phố về 
đề nghị đồng ý chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại 
thôn Tân Lập, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

Để khai thác tối đa hiệu quả, giá trị khu đất tại thôn Tân Lập, xã Mai Pha, 
thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố đã triển khai lập phương án xử lý mương 
nước qua khu đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nội dung đề xuất đủ điều kiện để 
đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của UBND 
thành phố tại Báo cáo trên. Giao UBND thành phố thực hiện các bước để đấu 
giá khu đất theo quy định. 

2. Báo cáo số 632/BC-STNMT ngày 25/11/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về xem xét đề nghị của UBND huyện Tràng Định xin chủ trương 
đấu giá quyền sử dụng đất. 

Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp với quy định tại Điều 
118 Luật Đất đai năm 2013. Để góp phần đưa khu đất vào sử dụng hiệu quả, tạo 
nguồn kinh phí đầu tư phát triển trên địa bàn huyện, UBND tỉnh đồng ý chủ 
trương cho UBND huyện Tràng Định đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 
Đội duy tu cầu đường (cũ) tại thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định 
để sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn như đề nghị của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tại Báo cáo trên. 

Giao UBND huyện Tràng Định thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá 
quyền sử dụng đất đối với khu đất trên theo đúng quy định của pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ 
được giao, hướng dẫn UBND huyện Tràng Định thực hiện các thủ tục đấu giá 
khu đất trên theo quy định. 

 3. Báo cáo số 610/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất 
chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa Trường THPT Vũ Lễ huyện Bắc Sơn và 
THPT huyện Văn Quan. 

Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa các trường, lớp học theo tiêu chuẩn, đáp 
ứng yêu cầu giảng dạy, học tập của các trường là cần thiết. Để thực hiện kế 
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hoạch phát triển hệ thống các Trường THPT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 
và nhu cầu cấp thiết về phòng ở, sinh hoạt của học sinh trong giai đoạn hiện nay 
hướng đến trường đạt chuẩn quốc gia; giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối 
hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan rà soát tổng thể 
thực trạng cơ sở vật chất và nhu cầu đầu tư, cải tạo, sửa chữa các trường, lớp học 
trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư 
công giai đoạn 2021 - 2025, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Đối với các trường, lớp học xuống cấp, không bảo đảm an toàn, UBND 
tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện sửa chữa nhỏ từ nguồn sự nghiệp hàng năm đã 
giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố. 

  4. Báo cáo số 2708/BC-SGTVT ngày 14/11/2019 của Sở Giao thông vận 
tải về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư NNP về đầu tư đường 
giao thông ngoài hàng rào dự án Nhà ở xã hội số 2. 

Dự án nhà ở xã hội số 2 khi được đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ không có 
đường kết nối ngoài hàng rào dự án với các khu vực xung quanh. Do đó, việc 
đầu tư các tuyến đường ngoài hàng rào kết nối với dự án Nhà ở xã hội số 2 là rất 
cần thiết. UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép Nhà đầu tư ứng vốn thực hiện 
và được hạch toán vào chi phí đầu tư dự án Nhà ở xã hội số 2, đồng thời ký bổ 
sung phụ lục hợp đồng theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát lại phương án tài chính của dự án sau 
khi Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt, đề xuất ký bổ sung phụ lục hợp 
đồng dự án để nhà đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

 5. Báo cáo số 603/BC-STNMT ngày 18/11/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Quan tại Tờ trình số 
142/TTr-UBND xin giao đất Trường THPT Chợ Bãi. 

UBND tỉnh đã có chủ trương chấm dứt thực hiện dự án tại Thông báo số 
556/TB-UBND ngày 20/9/2019 và đã có Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 
19/11/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình 
Trường THPT Chợ Bãi, huyện Văn Quan, hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư; hiện nay đang thực hiện trình tự thủ tục chấm dứt dự án đầu tư, mặt 
khác Khu đất chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 
huyện Văn Quan nên chưa đủ cơ sở để xem xét giao đất theo đề nghị của UBND 
huyện Văn Quan. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành các thủ tục trình UBND tỉnh 
quyết định chấm dứt dự án: Trường THPT Chợ Bãi, huyện Văn Quan. 

Giao UBND huyện Văn Quan nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về mục 
đích sử dụng khu đất phù hợp với phát triển kinh tế địa phương; đồng thời cập 
nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ sau của cấp huyện làm căn cứ thực 
hiện các bước tiếp theo. 

6. Báo cáo số 312/BC-SLĐTBXH ngày 25/10/2019 của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội về tình hình các đối tượng đang hưởng chế độ người bị 
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nhiễm chất độc hóa học phát hiện có sai sót qua thanh tra và đề xuất hướng xử 
lý. 

 Liên quan đến việc đảm bảo chế độ chính sách cho người có công với cách 
mạng là vấn đề phải được thực hiện thận trọng, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý 
của người đang thụ hưởng chính sách. UBND tỉnh đồng ý chủ trương tạm dừng 
trợ cấp chờ xử lý đối với các trường hợp nghi không đủ điều kiện hưởng trợ cấp, 
ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết 
định tạm dừng trợ cấp đối với các trường hợp qua thanh tra phát hiện chưa đủ 
các điều kiện được hưởng trợ cấp. 

 Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì, phối hợp với 
Sở Y tế, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan thanh tra, rà soát tất cả các đối 
tượng hiện đang hưởng trợ cấp người nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ 
trên địa bàn các huyện còn lại và thành phố Lạng Sơn; thông báo cho các đối 
tượng còn thiếu giấy tờ, hồ sơ chủ động hoàn thiện theo quy định chậm nhất 
trước ngày 31/3/2020. Sau khi hoàn thành việc thanh tra, rà soát hồ sơ của các 
đối tượng trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 
ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết bảo đảm đúng quy 
định; thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2020.  

 7. Công văn số 2347/STC-QLNS ngày 25/11/2019 của Sở Tài chính về 
việc báo cáo đề xuất quản lý nguồn phí được trích để lại theo Nghị quyết số 
01/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về mức thu, cơ quan 
tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 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 Lạng Sơn.  

Nội dung đề xuất của Sở Tài chính phù hợp với dự toán chi ngân sách đã 
phân bổ cho các đơn vị từ đầu năm 2019 theo đúng Nghị quyết số 14/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến dự toán ngân sách 
nhà nước đã giao và nguồn vốn đầu tư công, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của 
Sở Tài chính tại Công văn trên. Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện 
văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh đối với nội dung 
trên theo đúng quy định tại Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. 
   

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, GTVT, GDĐT, 
LĐTBXH, YT, XD;  
- UBND các huyện: VQ, TĐ, BS, TPLS;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (PT). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
  
 

Phạm Hùng Trường 
 

 


		2019-12-06T16:36:50+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


		2019-12-06T16:37:21+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn




