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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14 /TB-UBND Lạng Sơn, ngày  09 tháng 01 năm 2019 
 
 

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

(ngày 07 tháng 01 năm 2019) 
 

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ngày 07/01/2019, sau khi thảo luận các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau:  

1. Tờ trình số 152/TTr-SKHĐT ngày 24/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng 
điểm năm 2019. 

Việc xác định, lựa chọn danh mục các dự án trọng điểm trên cơ sở một số 
tiêu chí sau: Dự án cấp bách, quan trọng, có quy mô đầu tư lớn, tạo sự lan tỏa 
trong phát triển kinh tế - xã hội, được xác định mục tiêu rõ ràng trong 1 năm và 
cho cả giai đoạn. UBND tỉnh nhất trí với danh mục dự án trọng điểm do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đề xuất, đồng thời bổ sung một số dự án sau:  

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn 
Km1+800 - Km108+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp 
đồng BOT.  

- Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

- Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. 

- Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn. 

- Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. 

- Dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hoá trường lớp 
học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Lạng Sơn. 

- Dự án Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng. 

Chủ tịch UBND tỉnh phân công đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh 
quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án 
trọng điểm năm 2019 theo hướng thay thế các Ban Chỉ đạo từng dự án độc lập 
hiện có.  

2. Báo cáo số 608/BC-STNMT ngày 28/12/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về kết quả kiểm tra khu đất Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xin giao 
để xây dựng doanh trại và công trình quân sự tại xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc. 
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Nội dung Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường rất sơ sài: Chưa làm 
rõ căn cứ, nhu cầu sử dụng đất theo tiêu chuẩn của một đồn biên phòng; chưa 
đánh giá rõ mức độ ảnh hưởng của việc thu hồi đất canh tác, đất ở đối với các hộ 
dân và phương án tái định cư cho 08 hộ dân phải di chuyển chỗ ở. Do đó, 
UBND tỉnh chưa đủ cơ sở để quyết định theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung làm rõ các nội dung trên và các vấn 
đề liên quan khác, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/01/2019.   

3. Báo cáo số 525/BC-STC ngày 25/12/2018 của Sở Tài chính về phương 
án xử lý tường rào Viện Kiểm sát nhân dân thành phố liên quan đến người trúng 
đấu giá Trụ sở TAND thành phố cũ.  

Các cơ quan chức năng khi tham mưu cho UBND tỉnh bán đấu giá khu 
đất Tòa án nhân dân thành phố cũ đã thiếu trách nhiệm, không cẩn trọng trong 
thực thi nhiệm vụ dẫn đến có sai sót trong việc lập hồ sơ tài sản bán đấu giá và 
khi giao tài sản cho người trúng đấu giá. UBND tỉnh thống nhất chủ trương xử 
lý vụ việc trên theo phương án 2 tại Báo cáo trên của Sở Tài chính, cụ thể như 
sau: 

- Giữ nguyên trạng xây dựng như hiện nay. Không thực hiện hoàn trả 
người trúng đấu giá số kinh phí về bức tường rào đã trúng đấu giá.  

- Thực hiện thủ tục Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ghi giảm bức tường 
rào trên sổ sách theo dõi tài sản; phối hợp điều chỉnh giảm diện tích đất dưới 
chân tường rào ra khỏi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Viện Kiểm sát 
nhân dân thành phố. 

- Hoàn trả cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giá trị tài sản (bức tường rào). 
Trước mắt, sử dụng kinh phí từ Ngân sách để hoàn trả, sau khi kiểm điểm làm rõ 
trách nhiệm của tập thể, cá nhân thì các chủ thể có sai phạm phải bồi hoàn cho 
Nhà nước số tiền trên theo đúng quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước.  

- Người trúng đấu giá đất phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất 
dưới chân bức tường rào khoảng 6,8m2.  

Giao đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, 
UBND thành phố Lạng Sơn và người trúng đấu giá để thảo luận, thống nhất tổ 
chức thực hiện phương án trên.  

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Tài chính, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức kiểm điểm 
nghiêm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trực tiếp liên quan đến việc 
lập hồ sơ đấu giá; báo cáo UBND tỉnh kết quả trong tháng 2/2019.  

4. Báo cáo số 514/BC-STC ngày 21/12/2018 của Sở Tài chính về kết quả 
bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với khu đất khách sạn Đồng 
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Đăng huyện Cao Lộc và Khu đất số 81 đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng 
Sơn. 

Đồng ý tạm dừng việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất của khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và 
khu đất số 81 đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn như đề nghị của Sở 
Tài chính.  

Sở Tài chính thông báo cho các cơ quan được giao quản lý tài sản trên có 
trách nhiệm quản lý tài sản theo đúng quy định; đề xuất UBND tỉnh tiếp tục bán 
đấu giá các khu đất trên vào thời điểm phù hợp. 

5. Công văn số 1623/SXD-QLN&TTBĐS ngày 25/12/2018 của Sở Xây 
dựng báo cáo, đề xuất giao công tác quản lý, vận hành Nhà chung cư khu đô thị 
phía Đông, thành phố Lạng Sơn.  

Để bảo đảm sự đồng bộ trong công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn 
thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương chuyển giao công tác 
quản lý, vận hành Nhà chung cư tại khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn từ 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sang UBND thành phố Lạng Sơn theo 
hình thức chuyển giao nguyên trạng tài sản và số lượng nhân sự hiện đang thực 
hiện nhiệm vụ quản lý Nhà chung cư này, thời gian thực hiện trong tháng 
2/2019.  

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên 
quan trình UBND tỉnh quyết định giao UBND thành phố Lạng Sơn quản lý Nhà 
chung cư khu đô thị phía Đông theo quy định.  

6. Tờ trình số 01/TTr-STC ngày 03/01/2019 của Sở Tài chính về việc cho 
các doanh nghiệp tạm ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính để dự trữ hàng hoá 
thực hiện bình ổn thị trường, giá cả.  

Việc tạm ứng ngân sách nhà nước cho một số doanh nghiệp để dự trữ 
hàng hóa là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong việc thực hiện các 
giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Tuy nhiên, đề xuất này chậm so với tiến độ Kế 
hoạch của UBND tỉnh. Sở Công Thương, Sở Tài chính cần nghiêm túc rút kinh 
nghiệm, chủ động hơn trong công tác phối hợp tham mưu, đề xuất với UBND 
tỉnh thực hiện các nội dung tương tự.  

UBND tỉnh nhất trí tạm ứng kinh phí 35 tỷ đồng cho 04 doanh nghiệp 
thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá như đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình trên. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 
cho các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ thực hiện bình ổn giá. Sở Tài chính, 
Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các doanh 
nghiệp quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả.  

7. Báo cáo số 761/BC-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về thẩm định đề xuất dự án đầu tư Chợ Liên Hội Phai Khang, xã Vân Mộng, 
huyện Văn Quan. 
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Đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng Chợ Liên Hội Phai Khang, xã Vân 
Mộng, huyện Văn Quan do Công ty TNHH Việt Đức thực hiện như đề nghị của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên. 

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

 8. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, 
UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá công tác phối hợp giữa 
các cơ quan, tổ chức liên quan trong quản lý, đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thời gian qua (hệ thống đường giao thông, 
đường điện, nước, cáp viễn thông,...), xác định cụ thể những hạn chế, bất cập; đề 
xuất UBND tỉnh có cơ chế, giải pháp phù hợp trong việc đầu tư, cải tạo, sửa 
chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạn chế tối đa tình trạng “đào lên, lấp 
xuống” nhiều lần, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và doanh nghiệp; báo 
cáo đề xuất trong tháng 2/2018.   

 9. Giao Văn phòng UBND tỉnh: 

- Chủ động phối hợp với các Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, 
sở, ban, ngành, cơ quan liên quan đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh lịch kiểm tra, 
động viên các lực lượng trực Tết; lịch kiểm tra, động viên các cơ sở vào ngày 
làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; lịch dự ra quân đầu 
Xuân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và “Tết 
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; lịch dự tổng kết năm 2018 của các sở, ngành, 
các huyện, thành phố.  

- Tiếp tục phối hợp, đôn đốc các sở, ngành liên quan khẩn trương đề xuất 
với UBND tỉnh triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9. 

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

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Sở, ngành: KHĐT, TNMT, TC, XD,  
CT, GTVT, Ban QL ĐTXD tỉnh,  
BCH Biên phòng tỉnh;  
- UBND huyện Văn Quan, TPLS;  
- TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh;  
- 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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