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Số: 67 /TB-UBND Lạng Sơn, ngày  20  tháng 02 năm 2019 
 
 

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

(ngày 18 tháng 02 năm 2019) 
 

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ngày 18/02/2019, sau khi thảo luận các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau:  

1. Báo cáo số 46/BC-SKHĐT ngày 30/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về việc sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.  

Để bảo đảm điều kiện làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc đề xuất sửa chữa, cải tạo trụ 
sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo hướng chỉ sửa chữa, cải tạo các 
hạng mục thật sự cần thiết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/3/2019. 

2. Tờ trình số 50/TTr-STNMT ngày 13/02/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc phê duyệt giá đất tái định cư Khu tái định cư tập trung tại 
phường Tam Thanh thuộc công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. 

UBND tỉnh đồng ý với giá đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 
Khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh thuộc công trình Cầu Kỳ Cùng, 
thành phố Lạng Sơn như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 
trên.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất 
tái định cư tại Khu tái định cư trên. Dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh 
phê bình tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thiếu tinh thần trách 
nhiệm, chưa nghiêm túc rút kinh nghiệm sau kiểm điểm cuối năm 2018, tiếp tục 
để xảy ra sai sót trong công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội 
dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian qua.  

3. Công văn số 131/SKHĐT-DNKTTT ngày 31/01/2019 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về thẩm định đề xuất đầu tư dự án Trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô. 

Hồ sơ đề xuất dự án Trạm bảo dưỡng, sữa chữa xe ô tô đã được Công ty 
Cổ phần Vận tải quốc tế KA hoàn thiện theo yêu cầu tại Thông báo số 585/TB-
UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đồng ý về chủ trương đầu 
tư dự án như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về dự án trên.  
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4. Tờ trình số 32/TTr-STC ngày 01/02/2019 của Sở Tài chính đề nghị 
UBND tỉnh phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Nhà 
máy xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.  

 Nội dung trình đã hoàn thiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 
26/TB-UBND ngày 16/01/2019, UBND tỉnh đồng ý về việc xác định lại giá khởi 
điểm của khu đất Nhà máy xi măng (cũ) như đề nghị tại Tờ trình số 32/TTr-STC 
của Sở Tài chính.  

 Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt lại giá 
khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Nhà máy xi măng (cũ); dự thảo 
văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
kết quả xác định lại giá khởi điểm khu đất trên.  

 5. Báo cáo số 58/BC-SKHĐT ngày 31/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về thẩm định dự án Nhà máy chế biến gỗ Great Timber.  

 Để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư của dự án và đầy đủ cơ sở, căn 
cứ khi UBND tỉnh xem xét về chủ trương đầu tư dự án, giao Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo làm rõ hơn về nguồn 
nguyên liệu, hình thức cho thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành, báo 
cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019 để xem xét, quyết định. 

 6. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình giao thông đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, khẩn 
trương thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình Cầu Kỳ Cùng.  

 7. Giao Văn phòng UBND tỉnh  

- Phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung chuẩn bị các nội dung 
trình kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh giữa năm 2019, nhất là giải quyết ý kiến, 
kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI; khẩn trương 
hoàn thành một số nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã quá hạn 
chưa hoàn thành. 

 - Đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc học viên 
bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
2019.  

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chuẩn bị chu đáo các 
điều kiện tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 
năm Ngày biên phòng toàn dân.  

 - Dự thảo văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xác minh nội 
dung một số bài báo về việc “Học sinh có nguy cơ bị mù vì bị giáo viên đánh” 
tại trường tiểu học Thụy Hùng, huyện huyện Cao Lộc được đăng tải trên một số 
báo điện tử.  

- Đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương rà soát các 
dự án không đảm bảo cấp đủ vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2018, tham 
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mưu UBND tỉnh phương án xử lý trong tháng 02/2019 (đã giao tại Công văn số 
450/VP-KTN ngày 31/01/2019).  

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, ban, ngành;  
- UBND huyện Cao Lộc, thành phố LS;  
- 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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