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Ngày 10/01/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ 
chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết các 
nội dung thuộc thẩm quyền. Thành phần dự họp theo các nội dung trình gồm có 
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, 
Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Cục Thuế, UBND các huyện: Hữu Lũng, 
Cao Lộc, Đình Lập, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe các sở, ngành và UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo các nội 
dung phiên họp, ý kiến tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các 
thành phần tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Báo cáo số 716/BC-SKHĐT ngày 05/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt trạm cân điện tử, nhà điều 
hành trạm cân và đường điện tại bãi xử lý rác thải thôn Bình Chương I, xã Đình 
Lập, huyện Đình Lập của Công ty TNHH MTV Áo Xanh. 

Công ty TNHH MTV Áo Xanh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu 
tư Dự án Lắp đặt trạm cân điện tử, nhà điều hành trạm cân và đường điện tại bãi xử 
lý rác thải thôn Bình Chương I, xã Đình Lập, huyện Đình Lập tại Quyết định số 
1015/QĐ-UBND ngày 07/6/2017, đến nay dự án đã hoàn thành xây dựng các hạng 
mục công trình và thủ tục về đất đai. Để nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty đề 
xuất điều chỉnh tên, mục tiêu, quy mô, diện tích sử dụng đất, tổng vốn đầu tư, tiến 
độ thực hiện dự án, trong đó đề xuất tăng trên 10% tổng vốn đầu tư, thuộc trường 
hợp UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

Qua xem xét, UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhằm 
đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, đồng bộ theo 
tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường, thay đổi hình thức xử lý rác thải từ chôn lấp 
sang công nghệ đốt góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm đất, hạn chế 
nước rỉ rác tại bãi chôn lấp rác. Quá trình thực hiện yêu cầu chủ đầu tư phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để lựa chọn công nghệ, 
quy trình vận hành lò đốt đúng với hồ sơ dự án, kết quả thẩm định; khảo sát kỹ hiện 
trường, vị trí xây dựng, lắp đặt lò đốt và công trình phụ trợ đảm bảo cự ly, khoảng 
cách an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân 
dân khu vực lân cận; thực hiện tốt công tác dân vận để tạo sự đồng thuận từ cộng 
đồng dân cư khu vực.  
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Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo quyết định điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trình UBND tỉnh ban hành. 

2. Báo cáo số 598/BC-STNMT ngày 19/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường về kết quả kiểm tra, đánh giá công tác quản lý khai thác các mỏ đất san lấp 
phục vụ đường cao tốc Bắc Giang -  Lạng Sơn. 

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất san lấp thi công đường cao tốc Bắc 
Giang -  Lạng Sơn, UBND tỉnh đã có chủ trương cho phép các tổ chức khai thác đất 
không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, do các cơ quan 
chức năng còn thiếu kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, kịp thời dẫn đến các vi phạm 
như: Khai thác vượt khỏi phạm vi được cho phép, sau khai thác không thực hiện 
hoàn thổ, san gạt mặt bằng, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, 
khoáng sản, môi trường; một số trường hợp người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất để cho các tổ chức khai thác đất san lấp chở đất đi nơi khác bán trục lợi… 
làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc dự luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, ô nhiễm 
môi trường, thất thoát tài nguyên và nguồn thu ngân sách nhà nước. Trước thực 
trạng trên, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức 
năng kiểm tra, đánh giá kết quả công tác quản lý, khai thác các mỏ đất san lấp phục 
vụ đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. 

Qua đánh giá, thảo luận, UBND tỉnh  đồng tình với báo cáo kết quả kiểm tra 
của Sở Tài nguyên và Môi trường, nội dung báo cáo đã cơ bản đánh giá toàn diện, 
đầy đủ, có số liệu minh chứng cụ thể đối với các thiếu sót, vi phạm trong công tác 
quản lý nhà nước về khoáng sản, đất đai và công tác quan lý thuế trên địa bàn 
huyện Chi Lăng, Hữu Lũng. Để sớm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các tồn tại, thiếu 
sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản UBND tỉnh chỉ đạo như 
sau: 

a) Đồng ý chủ trương cho các tổ chức đã được UBND tỉnh cho phép khai 
thác các mỏ đất tại địa bàn huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng để cung cấp cho thi 
công đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn tiếp tục thực hiện san gạt mặt bằng, cắt 
tầng khu vực khai thác để cải tạo phục hồi môi trường, bảo đảm cảnh quan, đưa đất 
vào sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; lượng đất dôi dư trong quá trình thực hiện 
được phép cung cấp cho các dự án có nhu cầu sử dụng đất san lấp.  

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các tổ chức đã được 
UBND tỉnh cho phép khai thác biết chủ trương của tỉnh. Trường hợp các tổ chức 
không thực hiện, UBND tỉnh đồng ý cho phép lựa chọn tổ chức khác có năng lực, 
phương tiện kỹ thuật để thực hiện việc san gạt đất, cải tạo phục hồi môi trường. 

Trước khi các tổ chức thực hiện san gạt mặt bằng, cải tạo phục hồi môi 
trường, UBND huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng chỉ đạo việc xác định rõ khối 
lượng đất dôi dư, phương pháp thực hiện, thời gian hoàn thành, cách thức tổ chức 
lực lượng giám sát, lập phương án khai thác cụ thể và tổ chức chỉ đạo thực hiện. 
Đối với khối lượng đất vận chuyển ra khỏi khu vực khai thác phải chấp hành nộp 
tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định. 

b) Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định, thông báo các khoản thuế, phí 
các tổ chức đã được cho phép khai thác đất còn nợ, chủ động triển khai các biện 
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pháp nghiệp vụ để thu hồi nợ, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Định kỳ trước 
ngày 25 hàng tháng báo cáo đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh về tình hình thu hồi nợ đọng khoản thuế này để xem xét, chỉ đạo. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan  
xác định tiền cấp quyền khai thác đối với khối lượng đất dôi dư trong hoạt động san 
gạt đất, cải tạo mặt bằng làm cơ sở để các tổ chức khai thác đất nộp tiền cấp quyền 
khai thác.  

Rà soát nhu cầu san lấp đất cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh, tham mưu 
UBND tỉnh ban hành quy định về việc quản lý, khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt 
bằng theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, Luật đất đai năm 2013 để giải 
quyết dứt điểm tình trạng san lấp đất trái phép, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh 
nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tạo mặt bằng phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng 
và cải tạo nhà ở, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

d) Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh bổ sung nội dung thanh tra trách 
nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về đất đai 
trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Hữu Lũng vào Kế hoạch thanh tra năm 2019.  

đ) Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện: Chi Lăng, 
Hữu Lũng phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm 
soát, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh. 
Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý các thiếu 
sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; điều tra, làm rõ, xử lý 
nghiêm đối với những sai phạm của cá nhân, tổ chức. 

e) Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách 
nhiệm, có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra những vi phạm về 
đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện trong thời gian qua, báo cáo UBND tỉnh 
trong tháng 02/2019.  

g) UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng chỉ đạo tổ chức rà soát quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để lựa chọn những địa điểm có diện tích 
từ 03 ha trở lên tại các khu vực đã khai thác đất, có khả năng kết nối thuận lợi với 
hạ tầng giao thông và hạ tầng khác để thực hiện thu hồi đất, tạo quỹ đất thu hút đầu 
tư, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phương án sử dụng đất cụ thể phù hợp với 
vị trí, diện tích, địa điểm mỏ đất đã khai thác, báo cáo UBND tỉnh xem xét. 

3. Tờ trình số 3310/TTr-SGDĐT ngày 28/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho các trường, điểm 
trường mầm non và phổ thông năm 2019. 

UBND tỉnh thống nhất về mục tiêu chung của Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo 
nhà vệ sinh cho các điểm trường không có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh xuống cấp 
nghiêm trọng không sử dụng được, đảm bảo trong năm học 2019 - 2020 xóa các 
điểm trường không có nhà vệ sinh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên Đề án kèm theo Tờ 
trình số 3310/TTr-SGDĐT ngày 28/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo có một số 
nội dung chưa cụ thể, chưa rõ ràng, đồng thời mới chỉ đề xuất đầu tư 125/373 điểm 
trường, như vậy sẽ còn lại 248 điểm trường vẫn chưa có nhà vệ sinh, không đạt 
được mục tiêu tỉnh đề ra. Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu trong năm học 2019 - 
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2020 xóa các điểm trường không có nhà vệ sinh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ 
đạo như sau: 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành 
phố tiếp tục khảo sát, đánh giá đầy đủ thực trạng nhà vệ sinh trên địa bàn tỉnh, lập 
Đề án cho toàn bộ 373 trường, điểm trường không có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh 
không sử dụng được. Theo đó có phân ra từng địa chỉ, từng cấp học, từ đó xác định 
quy mô đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa các trường, điểm trường cho phù 
hợp theo hướng: 

- Đối với những trường, điểm trường chưa có nhà vệ sinh, xây dựng tạm, hư 
hỏng nặng đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh đã bố trí; 

- Đối với các trường, điểm trường đã có nhà vệ sinh nhưng bị hư hỏng nhẹ, 
các nhà vệ sinh cần sửa chữa nhỏ, hoặc xây dựng chưa phù hợp với lứa tuổi: Giao 
UBND các huyện, thành phố bố trí ngân sách của cấp mình kết hợp với nguồn kinh 
phí chi thường xuyên của các trường và huy động các nguồn xã hội hóa để thực 
hiện. Cần dự kiến cụ thể các nguồn kinh phí. 

b) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên 
cứu, lập thiết kế mẫu nhà vệ sinh có quy mô phù hợp điều kiện sử dụng, số lượng 
học sinh, giáo viên của từng trường, điểm trường, lứa tuổi, xu hướng phát triển; rà 
soát lại các mẫu thiết kế nhà vệ sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung 
học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2008 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh thiết kế mẫu cho phù hợp. 

c) Giao UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư các dự án xây dựng 
nhà vệ sinh, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn. 
Thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án khác không để trùng lặp, lãng phí 
khi thực hiện đầu tư xây dựng. 

d) Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan khẩn trương rà 
soát đúng thực trạng, hoàn thành Đề án trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong 
tháng 02/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần dự họp; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN. 
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