
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO 

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

(Ngày 23 tháng 3 năm 2020) 
 

Sau khi xem xét Báo cáo giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 23/3/2020 do Văn phòng UBND tỉnh trình, Lãnh đạo  UBND 

tỉnh thống nhất kết luận như sau: 

1. Tờ trình số 524/TTr-SGDĐT ngày 11/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị máy Photocopy cho các trường học 

trên địa bàn tỉnh. 

Việc mua sắm danh mục máy photocopy phục vụ cho công tác quản lý và 

hoạt động dạy học của các nhà trường là cần thiết. UBND tỉnh đồng ý về chủ 

trương thực hiện mua sắm thiết bị máy photocopy cho các trường học trên địa 

bàn tỉnh. Tuy nhiên, để bảo đảm việc đầu tư mua sắm thiết thực, hiệu quả, phù 

hợp với nhu cầu sử dụng của từng trường học, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, 

giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thành lập các 

đoàn đi kiểm tra thực tế, xác định nhu cầu cấp thiết cần trang bi  ̣máy photocopy 

tại một số trường, đặc biệt là danh mục mua sắm cho khối các trường mầm non.  

Trong trường hợp mua sắm danh mục máy photocopy chưa hết kinh phí 

đã được giao thì đề xuất mua sắm các trang thiết bị trường học khác bảo đảm 

thiết thưc̣, phục vụ có hiệu quả công tác dạy và học ; hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 15/4/2020. 

 2. Tờ trình số 90/TTr-STNMT ngày 17/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất tại 

khối 8, phường Đông Kinh (khu đất Công ty Phú Thái). 

Phương án giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất tại khối 8, 

phường Đông Kinh (khu đất Công ty Phú Thái) đã được xem xét, tính toán kỹ 

trên cơ sở chứng thư thẩm định giá, các yếu tố lợi thế so sánh, mục đích sử dụng 

của đất, so sánh với các dự án lân cận, có sự thống nhất của Hội đồng thẩm định 

giá tỉnh và các cơ quan liên quan. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại Tờ trình trên. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê 

duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền thuê khu đất tại khối 8, phường Đông Kinh, 

trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.  

3. Báo cáo số 84/BC-SKHĐT ngày 12/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về xem xét đầu tư bổ sung một số các hạng mục công trình Tu bổ di tích nhà lưu 

niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Tràng Định. 
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Việc bổ sung cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình Tu bổ di tích 

nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Tràng Định là cần thiết, phù hợp 

với tình hình thực tế, bảo đảm công trình được tu bổ, tôn tạo đồng bộ, phát huy 

hiệu quả đầu tư, phục vụ cho tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư bổ 

sung các hạng mục và hỗ trợ một phần kinh phí cải tạo, sửa chữa từ ngân sách 

tỉnh như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên. 

UBND huyện Tràng Định khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư 

các hạng mục bổ sung theo quy định; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi 

công các hạng mục đã được phê duyệt, bảo đảm hoàn thành trong tháng 4/2020. 

Giao Sở Tài chính cân đối, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ UBND huyện 

Tràng Định 1.400 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để tổ chức thực hiện nội 

dung trên (bao gồm cả khoản chưa bố trí được theo chủ trương tại Công văn số 

3185/VP-KGVX ngày 05/8/019 của Văn phòng UBND tỉnh). 

4. Báo cáo số 61/BC-SXD ngày 13/3/2020 của Sở Xây dựng kết quả xem 

xét lập quy hoạch chi tiết các dự án: Khu nhà ở thương mại, cây xanh và tái định 

cư khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc và Khu đô thị ven sông Kỳ Cùng, 

thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn và 

đầu tư Nam Sơn). 

Việc đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở thương 

mại, cây xanh và tái định cư khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc có vị trí 

không thuộc danh mục các dự án ưu tiên phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch 127/KH-UBND 

ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh và chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 của huyện Cao Lộc. Do đó, UBND tỉnh trước mắt chưa xem xét việc lập 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở thương mại, cây xanh và tái định 

cư Khối 1, thị trấn Cao Lộc tại vị trí trên như đề xuất của Sở Xây dựng. 

Vị trí đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị ven sông 

Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn trùng với vị trí đã được UBND tỉnh đồng ý cho 

Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch. Do đó, 

UBND tỉnh không đồng ý lập quy hoạch dự án Khu đô thị ven sông Kỳ Cùng, 

thành phố Lạng Sơn. 

Để bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị, giao Sở Xây dựng 

xem xét, giới thiệu cho Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Nam Sơn nghiên cứu, 

tham gia đầu tư dự án thuộc các vị trí khu đô thị phù hợp với các dự án ưu tiên 

phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch số 127/KH-UBND 

hoặc xem xét, đề xuất vào Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020 - 2035. 

5. Công văn số 251/SCT-QLNL ngày 10/3/2020 của Sở Công Thương về 

việc đề xuất ban hành văn bản trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn vào Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn. 
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UBND tỉnh đồng ý về chủ trương trình Bộ Công Thương thẩm định, phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn 

Lãng. Tuy nhiên, nội dung báo cáo đề xuất của Sở Công Thương chưa làm rõ 

được việc điều chỉnh trên có tác động, ảnh hưởng như thế nào tới các mặt kinh 

tế, xã hội, tài nguyên, đất đai, môi trường cũng như sinh kế của cộng đồng dân 

cư trong phạm vi quy hoạch.  

Để có đủ cơ sở trình Bộ Công Thương, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công 

Thương rà soát, bổ sung đánh giá, phân tích kỹ các yếu tố tác động, ảnh hưởng 

tới các mặt kinh tế, xã hội, tài nguyên, đất đai, môi trường cũng như sinh kế của 

cộng đồng dân cư trong phạm vi quy hoạch; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh 

trong tháng 4/2020. Giao đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nội dung này. 

6. Công văn số 27/TTr-VP ngày 18/3/2020 của Thanh tra tỉnh về việc 

trình dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 

23/12/2019 của Tổng thanh tra Chính phủ về Thanh tra trách nhiệm của UBND 

tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu 

nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai (giai đoạn 01/01/2010 - 

31/12/2017). 

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 

23/12/2019 của Tổng thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của UBND 

tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu 

nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai (giai đoạn 01/01/2010 - 

31/12/2017) đã bám sát các đề xuất, kiến nghị tại Kết luận thanh tra của Tổng 

thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, Kế hoạch cần bổ sung, làm rõ một số nội dung 

để các cơ quan liên quan thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện.  

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát 

về lộ trình triển khai thực hiện; bổ sung nội dung giao Giám đốc các sở, ban, 

ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ trì kiểm điểm các nội dung 

thuôc̣ trách nhiêṃ củ a cơ quan mình , lập danh sách những tập thể, cá nhân có 

liên quan đến những sai phạm trong giai đoạn thanh tra để tổ chức kiểm điểm 

nghiên túc; tùy từng đối tượng theo phân cấp quản lý cán bộ để mời các cơ quan 

liên quan dư ̣kiểm điểm ; bổ sung một mục về những nội dung kiến nghị đã khắc 

phục xong. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020. 

7. Báo cáo số 83/BC-STC ngày 18/3/2020 của Sở Tài chính về cải tạo, 

sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh và Nhà khách Tỉnh ủy. 

Việc sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh và Nhà khách Tỉnh ủy là cần thiết 

nhằm chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII. UBND tỉnh đồng ý về cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh 

và Nhà khách Tỉnh ủy như đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

UBND tỉnh bổ sung 6.051 triệu đồng cho Văn phòng Tỉnh ủy. 

Giao Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy 

định pháp luật hiện hành. 



 4 

8. Báo cáo số 62/BC-SKHĐT ngày 28/02/2020 và Công văn số 

362/SKHĐT-DNKTTT ngày 18/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả 

thẩm định Đề xuất dự án đầu tư Xây dựng trụ sở giao dịch, văn phòng trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm và cung cấp dịch vụ, kinh doanh tổng hợp.  

Hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch, văn phòng trưng 

bày, giới thiệu sản phẩm và cung cấp dịch vụ, kinh doanh tổng hợp của Xí 

nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1 phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư; đã 

được các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn về công tác quản lý quy hoạch, bảo vệ cảnh quan, an ninh, quốc phòng tại 

khu vực trên. UBND tỉnh đồng ý về chủ trương đầu tư dự án trên như đề xuất 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê 

duyệt chủ trương đầu tư, trình ký ban hành theo quy định. 

9. Tờ trình số 604/TTr-SGDĐT ngày 16/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về xin phê duyệt kế hoạch mua sắm và danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 

lớp 1 năm học 2020-2021. 

Để kịp thời trang bị cho các trường thiết bị dạy học tối thiểu, phục vụ cho 

công tác giảng dạy và học tập năm học 2020-2021, UBND tỉnh đồng ý chủ 

trương triển khai kế hoạch mua sắm và danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 

năm học 2020-2021. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát kỹ lại các danh mục thiết bị dạy học đảm 

bảo thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, tránh mua sắm tràn 

lan, không hiệu quả. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2020 để 

xem xét, ban hành.  

10. Báo cáo số 90/BC-SKHĐT ngày 17/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về đề xuất điều chỉnh dư ̣án Đầu tư mở rộng , đổi mới, nâng cao năng lực sản 

xuất cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm cao cấp, gia công cơ khí. 

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mở rộng, đổi mới, 

nâng cao năng lực sản xuất cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm cao cấp, gia công cơ 

khí đã được thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, hồ sơ đảm bảo theo quy định của 

Luật Đầu tư. UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo 

cáo trên. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình 

ban hành theo quy định. 

11. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua 

cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với 

tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và Hội nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích trong việc phòng, chống dịch Covid-19 bằng hình thức Hội nghị 

trực tuyến. 
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11. Giao Sở Y tế khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết trong 

trường hợp phải cách ly một khu dân cư , yêu cầu xong trong tháng 3/2020, tổ 

chức diễn tập vào đầu tháng 4/2020. 

12. Giao Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ 

chức họp xem xét tình hình chi ngân sách nhà nước năm 2019 đối với các khoản 

chi không giải ngân đươc̣ theo kế hoac̣h, phải thu hồi hoặc hủy dự toán; 

- Đôn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu khẩn trương triển 

khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh 

chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 110 năm ngày sinh đồng chí 

Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020); 

- Đôn đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành Dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 25/3/2020. Đồng thời triển khai việc hướng dẫn lựa chọn đối với 

các huyện, thành phố; 

- Đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan tham mưu 

chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trong đầu tháng 4/2020; 

- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh: Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông 

và các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là việc thực 

hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng , công sở, trường hoc̣, nơi tập trung đông 

người; đẩy mạnh triển khai khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 

phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất các ứng dụng linh 

hoạt, thiết thực trong giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. 

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; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, GDĐT, CT, 

NV, TTTT, VHTTDL, Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện: CL, TĐ, VL, TPLS;  

- C, PVP UBND tỉnh,các phòng CV, TH-CB;  

- Lưu: VT, TH (PT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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