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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh  

(Ngày 13 tháng 4 năm 2020) 
 

Sau khi xem xét Báo cáo giao ban thường kỳ Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 

06/4/2020 do Văn phòng UBND tỉnh trình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 

tịch phụ trách UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Báo cáo số 103/BC-SNV ngày 30/3/2020 của Sở Nội vụ về kết quả họp 

kiểm điểm ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sở Nội vụ đã tham mưu, triển khai tổ chức kiểm điểm theo đúng trình tự, 

quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Nghị định số 35/2005/NĐ-CP 

ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Quy 

định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ 

luật đảng viên vi phạm. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ về việc 

yêu cầu ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố nghiêm túc rút 

kinh nghiệm với những tồn tại, sai sót đã chỉ ra. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản thông báo ý kiến của lãnh 

đạo UBND tỉnh về kết quả họp kiểm điểm ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch 

UBND thành phố để cá nhân và các cơ quan, đơn vi ̣ liên quan biết, thực hiện. 

 2. Báo cáo số 74/BC-SXD ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng về kết quả 

thẩm định Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

 Đồ án quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/500 đã được phê duyệt trước đây không còn phù hợp với yêu cầu về phát triển 

kinh tế - xã hội hiện tại và trong thời gian tới. Do đó, việc điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn là cần thiết. Phương án 

điều chỉnh quy hoạch cục bộ trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn và quy định hiện 

hành, phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, không làm ảnh 

hưởng đến quốc phòng - an ninh, cảnh quan kiến trúc và diện mạo đô thị. UBND 

tỉnh đồng ý điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 như đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định trên.  

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

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500, trình UBND tỉnh ký ban hành. 

 3. Công văn số 459/SKHĐT-KTN ngày 03/4/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng. 
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 Hiện nay kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã được UBND tỉnh giao chi 

tiết cho các công trình dự án tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 

12/12/2019; trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 nên hiện tại nguồn thu 

ngân sách tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn, một số nguồn thu dự kiến bị hụt thu 

so với dự toán giao; đối với vốn chi khác ngân sách tỉnh đang phải chi cho các 

nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội. Do vậy, trước 

mắt chưa xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về điều chỉnh nguồn vốn 

từ ngân sách huyện sang ngân sách tỉnh để thanh toán vốn cho Dự án Cải tạo, 

mở rộng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Chi Lăng. 

Yêu cầu UBND huyện Chi Lăng lồng ghép nguồn vốn do ngân sách huyện 

quản lý để thực hiện dự án theo đúng cam kết với tỉnh tại Công văn số 

984/UBND-VP ngày 6/11/2017 của UBND huyện Chi Lăng. 

4. Về xây dựng kịch bản chi tiết phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi sản 

xuất kinh doanh do dịch Covid-19 gây ra. 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu 

cho UBND tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết phát triển kinh tế - xã hội với 03 

phương án giả định theo từng mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19: 

Giả định hết tháng 04/2020 hết dịch; 

Giả định hết tháng 06/2020 hết dịch; 

Giả định dịch kéo dài hết năm 2020. 

Trong đó phải đánh giá rõ từng mức độ ảnh hưởng đối với các phương án, 

đồng thời đề ra các giải pháp hết sức chi tiết, cụ thể, có tính khả thi. 

- Giao đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chịu 

trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung này, hoàn thành trước ngày 

25/4/2020 để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

5. Về triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân 

vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại 

dịch Covid-19. 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thưc̣ hiêṇ 

Nghị quyết của Chính phủ  nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã 

hội ứng phó với đại dịch Covid-19. Trong khi chưa có nguồn kinh phí Trung 

ương cấp, cần rà soát, đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách của tỉnh 

để ưu tiên thực hiện chi cho các nhiệm vụ cấp bách về phòng chống dịch, bảo 

đảm an sinh xã hội. Về thời gian thưc̣  hiêṇ: trước ngày 22/4/2020 phải phân bổ 

xong kinh phí đơṭ 1 cho các đơn vi ̣ đầu mối thưc̣ hiêṇ gói hỗ trơ ̣bảo đảm an sinh 

xã hội; trước ngày 30/4/2020 phải thực hiện chi trả xong cho các đối tượng được 



3 

 

 

thụ hưởng hỗ trợ đợt  1 theo thứ tư ̣ưu tiên ; đồng thời thưc̣ hiêṇ các đơṭ tiếp theo 

trên cơ sở nguồn kinh phí thu xếp đươc̣. 

- Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng báo 

cáo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 25/4/2020. 

- Giao các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh theo lĩnh vực phân công phụ 

trách chịu trách nhiệm đôn đốc triển khai thực hiện nội dung này. 

6. Về thưc̣ hiêṇ kiểm điểm  theo Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra 

Chính phủ. 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, bố trí, tổ chức lịch họp kiểm 

điểm và đôn đốc các sở, ngành nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm được 

nêu tại Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 23/12/2019 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ bảo đảm theo đúng thời gian, đối tượng, nội dung yêu cầu tại Công 

văn số 326/UBND-NC ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh. 

- Giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với 

đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác trên địa bàn tỉnh, hoàn thành 

trước ngày 18/4/2020; tham mưu tổ chức kiểm điểm đối với tâp̣ thể  UBND tỉnh, 

hoàn thành trước ngày 22/4/2020.  

- Giao đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chịu 

trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nội dung này. 

7. Giao Văn phòng UBND tỉnh 

- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan thực 

hiện quyết liệt các biện pháp để tăng cường xuất khẩu hàng hóa, hạn chế tình 

trạng ùn ứ ở khu vực cửa khẩu ; bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bac̣h trong 

điều hành xe thông quan qua cửa khẩu với phương châm “xe đến trước thông 

quan trước , xe đến sau thông quan sau” , tránh để xảy ra tình trạng tiêu cực , 

nhũng nhiễu ; kiểm tra , giám sát chặt chẽ việc  chi trả thù lao cho đôị lái xe 

chuyên trách giao nhâṇ hàng qua cửa khẩu , bảo đảm không được vượt giá trần 

quy điṇh, nếu phát hiêṇ trường hơp̣ vi phaṃ phải xử lý nghiêm . Các sở, ngành, 

huyêṇ biên giới cần tăng cường hôị đàm , trao đổi với các lưc̣ lươṇg chức năng 

phía Trung Quốc để thống nhất các giải pháp đẩy mạnh thông quan hàng hóa. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

cần thiết để tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

- Đôn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức tốt các hoạt 

động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh theo đúng hướng dẫn của Trung ương. 
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- Đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn 

thành hạng mục công trình xây dựng Khu cách ly khẩn cấp cho các đối tượng rối 

nhiêũ tâm trí được thu gom vào Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. 

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, CT, NV, XD,  

  VHTTDL, LĐTBXH; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện: CLg, 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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