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

(Ngày 10 tháng 6 năm 2019) 
 

Sau khi xem xét báo cáo giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ngày 10/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Báo cáo số 105/BC-SXD ngày 17/5/2019 của Sở Xây dựng về kết quả 
xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) tại dự án Khu đô thị phía 
Đông, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 

Dự án Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng đã được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương thực hiện tại Kết luận số 950-KL/TU 
ngày 29/5/2019.  

Nội dung trình của Sở Xây dựng đã bám sát quy định tại Thông tư số 
16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 
lập Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 
tư có sử dụng đất, UBND tỉnh đồng ý với phương pháp tính và kết quả xác định 
giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) để làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện Dự án trên là 2.330 triệu đồng.  

Giao Sở Xây dựng thực hiện tiếp các bước theo quy định.  

2. Báo cáo số 247/BC-STNMT ngày 28/5/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, thực hiện nộp tiền 
cấp quyền khai thác khoáng sản 

UBND tỉnh cơ bản đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tại báo cáo trên, cụ thể:  

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, trình 
UBND tỉnh tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định 
đối với Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang, Công ty TNHH Tiến Long. 

- Đối với các Công ty Cổ phần mỏ đá môi trường PT, Công ty TNHH 
Anh Thắng, Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản - than Đông Bắc, Công ty 
TNHH Hồng Phong, Công ty Cổ phần Trường Sơn Lạng Sơn chậm nhất ngày 
25/6/2019 phải có hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, 
trình UBND tỉnh xem xét. Quá thời hạn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ 
đạo tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, trình UBND tỉnh tước quyền sử 
dụng Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.   
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Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo tới các doanh 
nghiệp trên khẩn trương lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác 
khoáng sản.   

- Riêng trường hợp của Công ty Cổ phần Gia Lộc, UBND tỉnh sẽ xem xét 
trên cơ sở báo cáo đề xuất của Cục Thuế.  

b) Giao Cục Thuế có các biện pháp quyết liệt, cụ thể hơn trong việc thu 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với từng doanh nghiệp cố tình nợ đọng 
kéo dài. 

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án, thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng 
sản đã quá thời hạn 12 tháng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện 
theo tiến độ đã đăng ký. 

3. Báo cáo số 94/BC-SCT ngày 31/5/2019 của Sở Công Thương xem xét 
việc chuyển đổi công năng và cải tạo, sửa chữa Trung tâm Thương mại - Chợ 
Lạng Sơn tại Khu đô thị Phú Lộc IV. 

Trung tâm Thương mại - Chợ Lạng Sơn do Công ty Cổ phần Bất động sản 
Hà Nội đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 2005. Mặc dù chủ đầu tư đã 
có nhiều giải pháp tích cực nhưng Trung tâm hoạt động không hiệu quả. Hiện 
nay, Trung tâm Thương mại - Chợ Lạng Sơn đã được chuyển nhượng cho Công 
ty TNHH MTV Trần Lệnh Thương.  

UBND tỉnh đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng, tổ chức lại mô hình 
kinh doanh, dịch vụ tại Trung tâm thương mại Phú Lộc - Chợ Lạng Sơn và thực 
hiện cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình theo đề nghị của Công ty 
TNHH MTV Trần Lệnh Thương và Sở Công Thương. Yêu cầu việc chuyển đổi 
công năng sử dụng, cải tạo, sửa chữa phải thực hiện đầy đủ, thủ tục theo quy 
định của pháp luật. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Công Thương rà soát, hoàn 
chỉnh văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chủ trương trên.  

4. Báo cáo số 269/BC-STNMT ngày 28/5/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về chủ trương xây dựng Nhà văn hóa khu 4, thị trấn Thất Khê, 
huyện Tràng Định 

Đồng ý về địa điểm cho UBND thị trấn Thất Khê xây dựng Nhà văn hóa 
khu 4 thị trấn Thất Khê với diện tích 132,9m2 như đề nghị tại Báo cáo số 
269/BC-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi, giao đất 
cho UBND thị trấn Thất Khê theo quy định. 

Sở Xây dựng, UBND huyện Tràng Định theo chức năng, nhiệm vụ thực 
hiện điều chỉnh quy hoạch khu đất trên theo quy định. 
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5. Tờ trình số 60/TTr-SVHTTDL ngày 29/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê 
của Thư viện tỉnh  

Nội dung trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện đảm bảo 
đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, đã 
hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Sở Tài chính. Về giá thuê từ năm 2021 trở 
đi được điều chỉnh tăng 10% là phù hợp với tình hình thực tế; việc cho thuê phát 
huy được hiệu quả sử dụng, có nguồn thu để sửa chữa, cải tạo tài sản công theo 
quy định. UBND tỉnh đồng ý với nội dung trình của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.  

Giao Văn phòng hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình lãnh đạo UBND 
tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án.  

6. Tờ trình số 64/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2019 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê 
của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án. Trong đó, đồng ý 
chủ trương cho Cơ sở mầm non Anh Việt được gia hạn hợp đồng thuê 12 phòng 
chính (vị trí cơ sở mầm non Việt Anh đang thuê) thêm 01 năm do đang xây 
dựng cơ sở mới tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. Đối với 
12 phòng chính này thực hiện quyền thuê kể từ ngày 01/7/2020.  

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Nghệ 
thuật tỉnh thực hiện việc gia hạn thời gian thuê đối với Cơ sở mầm non Anh 
Việt. Báo cáo, làm rõ sự chênh lệch chi phí cho thuê tài sản hiện đang thực hiện  
với chi phí tính toán tại dự thảo Đề án; trình UBND tỉnh trong tháng 6/2019./. 
  

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở: XD, TNMT, CT, KHĐT,  
TC, VHTT&DL;  
- UBND huyện Chi Lăng, Tràng Định,  
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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