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

(Ngày 29 tháng 7 năm 2019) 
 

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ngày 29/7/2019, sau khi thảo luận các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau: 

 1. Báo cáo số 329/BC-SKHĐT ngày 16/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về đề xuất dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí và trung 
tâm thể thao tại huyện Chi Lăng  
 Đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Toàn cầu TMS khảo sát, lập đề 
xuất dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí và trung 
tâm thể dục thể thao tại huyện Chi Lăng như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tại Báo cáo trên.  
 Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn Công ty Cổ phần Toàn 
cầu TMS lập đề xuất dự án theo quy định. Trong quá trình triển khai lưu ý 
hướng dẫn nhà đầu tư đề xuất dự án loại bỏ diện tích trùng với phạm vi ranh giới 
lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đề án xây dựng và phát triển Khu di tích Chi 
Lăng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; lựa chọn quy mô dự án, lĩnh vực 
kinh doanh và các hạng mục đầu tư hợp lý, khả thi; hạn chế ảnh hưởng di 
chuyển chỗ ở của nhiều hộ dân; tổ chức thẩm tra năng lực thực tế của nhà đầu 
tư.   
 2. Báo cáo thẩm định số 338/BC-SKHĐT ngày 19/7/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đề xuất dự án đầu tư Xây dựng trụ sở giao dịch, văn phòng 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm và cung cấp dịch vụ, kinh doanh tổng hợp 

Nội dung trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa làm rõ nội dung đầu tư 
cung cấp dịch vụ, kinh doanh tổng hợp; sự phù hợp giữa tổng mức đầu tư với 
các hạng mục đầu tư; sự phù hợp, ảnh hưởng của việc đầu tư dự án này đối với 
quy hoạch, cảnh quan chung của khu vực chùa Tân Thanh trong thời gian tới 
nên không đủ cơ sở để UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu 
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 
liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất của 
Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1 trong thời gian qua, báo cáo, đề xuất 
UBND tỉnh theo quy định.   
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 3. Báo cáo thẩm định số 347/BC-SKHĐT ngày 23/7/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phố Đức Tâm II, 
thị trấn Văn Quan  
 Dự án Khu dân cư phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan phù hợp với Kế 
hoạch Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, UBND tỉnh 
đồng ý về chủ trương đầu tư dự án trên như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Giao Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện dự án.  
 4. Báo cáo số 354/BC-SKHĐT ngày 25/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về kế hoạch tiếp xúc các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự Hội nghị xúc tiến 
đầu tư năm 2019 
 UBND tỉnh cơ bản nhất trí với kế hoạch tiếp xúc các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 như nội dung trình của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư.  
 Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo kế hoạch theo hướng bổ sung 
một số doanh nghiệp lớn, có uy tín, đã tham gia nghiên cứu, đầu tư trên địa bàn 
tỉnh như: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời 
(Sungroup), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tập đoàn 
DABACO Việt Nam, Công ty Cổ phần Toàn cầu TMS, một số ngân hàng 
thương mại lớn tại Hà Nội… và một số doanh nghiệp lớn liên quan đến lĩnh vực 
du lịch, môi trường…. Đồng thời có kế hoạch tiếp xúc với một số tổ chức như: 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 
tại doanh nghiệp, một số hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam để kết nối, hỗ trợ, giới 
thiệu một số doanh nghiệp lớn tham gia nghiên cứu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn 
tỉnh; hoàn thành dự thảo Kế hoạch trước ngày 06/8/2019. Dự kiến cụ thể từng 
đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tham gia các đoàn tiếp xúc, trong đó một số đoàn 
có lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy tham gia. 

5. Báo cáo số 266/BC-SNN ngày 18/7/2019 cuả Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về kết quả khảo sát, thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô 
hình phát triển sản xuất tại Phú Thọ 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tại báo cáo trên.  

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Cao Lộc, thành phố Lạng 
Sơn nghiên cứu, mỗi huyện lựa chọn 01 doanh nghiệp (hoặc hợp tác xã, hộ gia 
đình) có điều kiện, mong muốn được nhận chuyển giao để xây dựng mô hình 
mẫu chăn nuôi, trồng trọt khép kín (có sử dụng công nghệ nuôi giun quế) theo 
kiểu Trang trại nông nghiệp sinh thái Mai Hiền Phú Thọ và nuôi cá lồng áp dụng 
công nghệ cao, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện (đề xuất 
mức hỗ trợ cụ thể), phần còn lại do đơn vị, cá nhân đối ứng; các đơn vị, cá nhân 
đề xuất lựa chọn phải có sẵn cơ sở ban đầu về đất đai, tài chính, nhân lực để 
triển khai mô hình; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2019. 



 3

Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, liên hệ với Trang trại nông nghiệp sinh thái Mai 
Hiền Phú Thọ và các cơ sở khác của tỉnh Phú Thọ để tiếp nhận chuyển giao 
công nghệ và triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn trong việc xác định mức hỗ trợ và đảm bảo nguồn kinh phí để thực 
hiện hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chủ trương trên.  

6. Tờ trình số 139/TTr-VHNT ngày 15/7/2019 của Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh về việc ban hành Quyết định cá biệt quy định mức Giải thưởng văn 
học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V năm 2019  

Việc xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ hiện nay 
được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 
của UBND tỉnh, sau 05 năm thực hiện, mức thưởng không còn phù hợp với tình 
hình thực tế, cần thiết được sửa đổi. Để kịp thời thực hiện trao giải thưởng tại Lễ 
kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh nhất trí với 
đề nghị của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc ban hành quyết định của 
UBND tỉnh theo hình thức văn bản cá biệt quy định mức giải thưởng Văn học 
nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V năm 2019 để thay thế mức giải thưởng tại 
Quyết định số 824/QĐ-UBND, cụ thể: Giải A trị giá 25.000.000 đồng, giải B trị 
giá 15.000.000 đồng, giải C trị giá 10.000.000 đồng.  

Quyết định này chỉ áp dụng để xét tặng giải thưởng cho các tác phẩm 
tham gia xét Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V năm 
2019. Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem 
xét, ban hành.  

7. Để ưu tiên, tập trung nguồn lực cho mục tiêu làm đường giao thông 
nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các cơ 
quan chuyên môn của tỉnh tạm dừng chưa xem xét, bố trí kinh phí các đề xuất 
mới về cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức hội đặc thù (trừ các dự 
án đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019), kinh phí mua sắm 
ô tô trong 6 tháng cuối năm 2019 để tập trung phân bổ cho thực hiện Đề án phát 
triển giao thông nông thôn và hỗ trợ xi măng phục vụ xây dựng nông thôn mới 
năm 2019. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát cụ 
thể các nguồn kinh phí để bố trí, tạm ứng cho thực hiện Đề án phát triển giao 
thông nông thôn và hỗ trợ xi măng làm đường giao thông trong chương trình 
xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 30 tỷ đồng, trong đó chi trả nợ khối 
lượng đã hoàn thành của Đề án phát triển giao thông nông thôn 15 tỷ đồng, chi 
hỗ trợ xi măng làm đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn 
mới năm 2019 là 15 tỷ đồng. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019 để cho 
chủ trương thực hiện tiếp theo. 

8. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương nghiên cứu, xây dựng đề án sáp 
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nhập 3 trung tâm: Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin Xúc 
tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại trực thuộc Sở Công Thương thành một đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2019.   

9. Sở Nội vụ khẩn trương đề xuất UBND tỉnh tổ chức phát động phong 
trào thi đua cao điểm (60 ngày từ ngày 19/8 - 19/10/2019) để hưởng ứng các 
hoạt động tổ chức kỷ niệm 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, 110 năm ngày sinh 
đồng chí Hoàng Văn Thụ (đã giao thực hiện tại Thông báo số 344/TB-UBND 
ngày 17/6/2019); hoàn thành trước ngày 12/8/2019./. 

   

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Sở, ban, ngành trực thuộc, KBNN,  
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;   
- UBND thành phố, Văn Quan, Cao Lộc,  
Hữu Lũng, Chi Lăng;  
- 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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