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

(Ngày 05 tháng 8 năm 2019) 
 

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ngày 05/8/2019, sau khi thảo luận các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau: 

 1. Tờ trình số 275/TTr-STNMT ngày 29/7/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc cho phép Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 
Chi nhánh huyện Văn Lãng được gia hạn quyền sử dụng đất thuê tại số 71, 
đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Văn 
Lãng sử dụng khu đất làm trụ sở đúng mục đích, không để bị lấn chiếm, thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, gia hạn quyền sử dụng đất phù hợp 
với phương án đã được Bộ Tài chính phê duyệt, phù hợp với quy hoạch xây 
dựng.  UBND tỉnh đồng ý cho phép Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn - Chi nhánh huyện Văn Lãng được gia hạn quyền sử dụng đất đối với 775,6 
m2 đất tại số 71, đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng để 
xây dựng Trụ sở giao dịch như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 
trình trên.  

 Giao Văn phòng rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 
gia hạn quyền sử dụng đất đối với khu đất trên.  

2. Báo cáo số 400/BC-STNMT ngày 29/7/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về phương án giải quyết vướng mắc đối với 02 hộ gia đình bị ảnh 
hưởng bởi dự án Nhà văn hóa huyện Hữu Lũng 

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

a) Đối với hộ ông Nguyễn Quang Thái  

Việc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị giao cho hộ ông Thái 01 ô đất 
tái định cư theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 
47/2004/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ do gia đình bị thu hồi hết đất ở, 
hiện tại không còn nhà ở, đất ở khác tại khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, với giá 
thu tiền sử dụng đất hệ số K = 1 là chưa phù hợp theo quy định của pháp luật về 
đất đai do ngoài diện tích đất ở bị thu hồi trên, ông Thái còn 40 m2 đất ở tại khu 
An Ninh, thị trấn Hữu Lũng nhưng đã cho con trai là ông Nguyễn Thanh Dương 
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(hiện sinh sống tại huyện Bắc Sơn) và chưa thực hiện các thủ tục về đất đai theo 
quy định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hữu 
Lũng nghiên cứu, đề xuất giao cho hộ ông Thái 01 ô đất tái định cư với giá thu 
tiền sử dụng đất có hệ số K ≥ 1,5.  

b) Đối với hộ ông Nguyễn Văn Dũng  

Việc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ giao cho hộ 
ông Nguyễn Văn Dũng 01 ô đất tái định cư theo trường hợp khác, áp dụng quy 
định tại Khoản 3 Điều 16 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 
của UBND tỉnh, với giá thu tiền sử dụng đất K = 1,2 là chưa phù hợp do diện 
tích bị thu hồi đất nông nghiệp nhỏ, chỉ có 80 m2.   

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hữu 
Lũng nghiên cứu, đề xuất giao cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng 01 ô đất tái định 
cư với giá thu tiền sử dụng đất có hệ số K ≥ 1,5.  

3. Báo cáo số 395/BC-STNMT ngày 25/7/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về kết quả khảo sát vị trí, địa điểm di chuyển Trạm Khí tượng nông 
nghiệp Lạng Sơn đến vị trí mới  

Vị trí khu đỉnh đồi Văn Vỉ thuộc xã Mai Pha và phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn phù hợp với các tiêu chí của Trạm Khí tượng nông nghiệp, mặt 
khác vị trí hiện tại của Trạm Khí tượng nông nghiệp Lạng Sơn không còn phù 
hợp do mức độ đô thị hóa tăng mạnh. UBND tỉnh đồng ý về chủ trương di 
chuyển Trạm Khí tượng nông nghiệp Lạng Sơn đến vị trí khu đỉnh đồi Văn Vỉ 
thuộc xã Mai Pha và phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn như đề nghị của Sở 
Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo 
cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc di chuyển Trạm Khí tượng nông 
nghiệp Lạng Sơn đến địa điểm mới phù hợp hơn. 

4. Báo cáo số 401/BC-STNMT ngày 29/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi 
trường xem xét chủ trương đấu giá quyền sử dụng khu đất giáp chợ trung tâm thị 
trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng 

Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Hữu Lũng thực hiện đấu giá quyền 
sử dụng đất đối với diện tích 1.628 m2 đất đã thực hiện xong giải phóng mặt 
bằng, đầu tư hạ tầng tại khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng để 
sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị. Tuy nhiên, cần làm rõ việc trình thu hồi 
72 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý để giao cho 
UBND huyện Hữu Lũng thực hiện giao đất cho hộ gia đình ông Trần Ngọc Hải 
sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trong khi diện tích 1.628 m2 liền kề lại 
sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh nội dung này theo đúng quy định về đất đai. 
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5. Báo cáo thẩm định số 360/BC-SKHĐT ngày 26/7/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên 
địa bàn tỉnh năm 2019 

Việc nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện dự án Khu dân cư khối III 
và dự án Khu dân cư Cụm công nghiệp Hợp Thành tại thị trấn Cao Lộc, huyện 
Cao Lộc cơ bản phù hợp với Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến 
năm 2035. Tuy nhiên, về lâu dài cần quy hoạch không gian đô thị phải bảo đảm 
diện tích công viên cây xanh phù hợp tại thị trấn Cao Lộc và khu vực thành phố 
Lạng Sơn gần với thị trấn Cao Lộc.  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND 
huyện Cao Lộc kiểm tra, làm rõ phạm vi, ranh giới của hai dự án trên; điều 
chỉnh lại phạm vi, ranh giới của dự án (nếu cần thiết) để bảo đảm diện tích quy 
hoạch công viên cây xanh theo quy định. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh theo 
quy định.  

6. Báo cáo số 357/BC-SKHĐT ngày 25/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về giãn tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Khánh Khê 

Dự án Thủy điện Khánh Khê đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư lần đầu ngày 28/9/2009 do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Xăng là nhà đầu 
tư thực hiện dự án, đến nay Giấy chứng nhận đầu tư đã thay đổi 3 lần, với gần 
10 năm triển khai thực hiện nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành công tác thi công 
xây dựng nhà máy. UBND tỉnh đồng ý giãn tiến độ thực hiện dự án Thủy điện 
Khánh Khê đến hết năm 2019 phải hoàn thành, phát điện thương mại. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chấp thuận giãn tiến độ thực hiện 
dự án theo thời hạn trên đến Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Xăng. 

7. Báo cáo số 353/BC-SKHĐT ngày 24/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đề xuất điều chỉnh dự án Khuôn viên cây xanh và gian hàng trưng bày giới 
thiệu sản phẩm tại cửa khẩu Tân Thanh 

Nội dung báo cáo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa rõ về thực trạng 
hoạt động của dự án hiện nay, nhu cầu về khách sạn tại khu vực cửa khẩu Tân 
Thanh, ảnh hưởng của việc điều chỉnh hạng mục “Nhà trưng bày sản phẩm” thành 
“khách sạn” đến không gian, cảnh quan khu vực cửa khẩu Tân Thanh.  

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban 
Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng, các cơ 
quan liên quan kiểm tra thực tế, làm rõ những nội dung trên báo cáo UBND tỉnh 
để xem xét, quyết định.  

8. Báo cáo số 172/BC-BQLKKTCK ngày 19/7/2019 của Ban Quản lý 
Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về chủ trương cho thuê mặt bằng tầng 1 Nhà 
kiểm soát liên hợp số 2, cửa khẩu Chi Ma  

Việc cho thuê mặt bằng tầng 1 Nhà kiểm soát liên hợp số 2, cửa khẩu Chi 
Ma là phù hợp với tình hình thực tế, để khai thác có hiệu quả tài sản công, việc 
cho thuê không ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị trong Nhà kiểm soát 
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liên hợp số 2. UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho thuê mặt bằng tầng 1 Nhà 
kiểm soát liên hợp số 2 cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp với sở 
Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu 
giá quyền thuê mặt bằng tầng 1 Nhà kiểm soát liên hợp số 2 cửa khẩu Chi Ma, 
huyện Lộc Bình theo quy định. 

9. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung 
rà soát, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu 
tư công, dư toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 phải bám sát mục tiểu, 
chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phù hợp với tình hình 
thực tế của tỉnh. 

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp Văn 
phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chuẩn bị chu đáo 
Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 11/4/2019 của Ban 
Chỉ đạo các Chương trình MTQG. Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm 
túc, đánh giá sâu sắc, nhìn nhận toàn diện đầy đủ các mặt được, chưa được trong 
thực hiện Chương trình; từ đó đề xuất định hướng xây dựng nông thôn mới trên 
địa tỉnh thời gian tới phải sát thực, khả thi, bứt phá, là cơ sở đề xuất các chỉ tiêu 
xây dựng nông thôn mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội 
Đảng bộ các cấp giai đoạn 2020 - 2025. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo Đề án phát triển lâm nghiệp bền 
vững giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030 bảo đảm tiến độ, chất lượng; 
Đề án phải chỉ ra được định hướng, hướng đi rõ nét của ngành lâm nghiệp thời 
gian tới, có tính đột phá đưa ngành lâm nghiệp thực sự trở thành một trong 
những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.  

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn khẩn trương nghiên cứu, đưa các nội dung hỗ trợ phát triển Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vào chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn đang xây dựng. 

 12. UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện giao đất tái định cư 
đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, chỉ trình UBND tỉnh quyết 
định giao đất tái định cư đối với các trường hợp khác theo quy định./. 
  

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành;  
- UBND các huyện, thành phố;   
- 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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