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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
(Ngày 12 tháng 8 năm 2019) 

 

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ngày 12/8/2019, sau khi thảo luận các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau: 

1. Báo cáo số 135/BC-SCT ngày 31/7/2019 của Sở Công Thương xem xét 
đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng về thu giá cho 
thuê địa điểm kinh doanh và sắp xếp lại mặt bằng kinh doanh tại Trung tâm 
thương mại - Chợ Đồng Đăng 

Việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng dự kiến thu giá 
thuê địa điểm kinh doanh sau 03 năm thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đối các hộ kinh 
doanh và sắp xếp, tổ chức lại phương án bố trí, kinh doanh các ngành, nhóm 
hàng tại các tầng, khu vực kinh doanh của Trung tâm thương mại - Chợ Đồng 
Đăng là cần thiết, phù hợp với các quy định hiện hành, từng bước nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Trung tâm thương mại - Chợ Đồng Đăng. 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương về việc bố trí, sắp xếp lại khu vực, địa điểm 
kinh doanh tại Trung tâm thương mại - Chợ Đồng Đăng trên nguyên tắc phương 
án bố trí, sắp xếp lại phải có sự đồng thuận của số đông các hộ đang kinh doanh 
tại khu vực được bố trí bổ sung và tương đồng về các ngành hàng kinh doanh, 
không có sự tác động về tính chất hóa lý, ảnh hưởng môi trường tại địa điểm 
kinh doanh. Việc bố trí, sắp xếp lại khu vực, địa điểm kinh doanh phải thực hiện 
dân chủ, khách quan, đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.  

Về dự kiến thu giá thuê mặt bằng kinh doanh: Công ty xin ý kiến thống 
nhất của UBND huyện Cao Lộc để đảm bảo mức giá áp dụng phù hợp với mức 
độ lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn, đảm bảo khả năng về hiệu quả, thu nhập và 
thực hiện trả tiền thuê địa điểm của các hộ kinh doanh, đảm bảo sự hợp lý để ổn 
định xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. 

Về việc thu hồi địa điểm kinh doanh: Được thực hiện theo cam kết tại 
Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, trình tự thực hiện phải tuân thủ theo quy 
định và cam kết, thực hiện thông báo, mời họp để xác định rõ các vi phạm, xác 
định rõ nhu cầu, thống nhất cam kết giải pháp khắc phục để quyết định thu hồi 
hay không thu hồi với từng trường hợp cụ thể. 
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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.   

2. Tờ trình số 214/TTr-STC ngày 29/7/2019 của Sở Tài chính về điều 
chỉnh giá dịch vụ tiêu thụ nước sạch đô thị  

Đơn giá tiêu thụ nước sinh hoạt đô thị theo Quyết định số 194/QĐ-UBND 
ngày 27/01/2017 của UBND tỉnh được xây dựng trên cơ sở số liệu hiện trạng từ 
năm 2016, đến nay không còn phù hợp do các chi phí đầu vào có biến động 
tương đối lớn (như mức lương cơ sở, giá điện, giá xăng...). Theo thẩm định, đề 
xuất của Sở Tài chính, đơn giá mới tăng 3,33 - 8,33% so với mức giá đang thực 
hiện nhưng vẫn nằm trong khung đơn giá quy định tại Thông tư 88/2012/TT-
BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính. Trong đó, chủ thể dùng nước chiếm tỷ 
trọng cao nhất (48%) là các hộ dân sử dụng dưới 10 m3/tháng bị tác động không 
đáng kể (tăng 4,88%, tương đương 1.950 đồng/hộ/tháng). UBND tỉnh nhất trí 
nội dung trình của Sở Tài chính với thời gian thực hiện từ ngày 01/9/2019.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo quyết định, trình 
UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Tờ trình số 212/TTr-STC ngày 26/7/2019 của Sở Tài chính về phương 
án sử dụng đơn nguyên 3 tầng phía Đông nhà liên cơ và sân bê tông phía sau 
Khách sạn Hoa Sim, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trong khi Nhà nước chưa thực 
hiện theo quy hoạch, UBND tỉnh đồng ý giao cho Công ty Cổ phần Du lịch và 
Xuất nhập khẩu Lạng Sơn quản lý, sử dụng, khai thác đơn nguyên 3 tầng phía 
Đông, khu nhà liên cơ quan (cũ) và sân bê tông phía sau khách sạn Hoa Sim, 
không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để sử dụng vào mục đích 
kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú và các dịch vụ khác, không thực hiện 
giao đất cho Công ty do không phù hợp quy hoạch. Thời hạn giao tài sản cho đến 
khi Nhà nước sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt.  

Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn có trách nhiệm thực 
hiện nghĩa vụ về tài chính theo phương án 2 tại Tờ trình trên; quản lý, sử dụng tài 
sản được giao đúng mục đích, công năng sử dụng được giao; không được sử dụng 
tài sản để góp vốn hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác. Công 
ty được phép cải tạo, sửa chữa tài sản nhưng không làm thay đổi kết cấu công trình 
trên cơ sở thẩm định của Sở Xây dựng; kinh phí sửa chữa, cải tạo do Công ty đảm 
nhiệm và không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi thực hiện dự án theo quy 
hoạch. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo, 
trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc giao quản lý, sử dụng, khai thác 
tài sản trên. 

4. Báo cáo số 594/BC-UBND ngày 31/7/2019 của UBND thành phố Lạng 
Sơn về phương án quản lý sử dụng tài sản tại Công viên hồ Phai Loạn 
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UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động của UBND thành phố Lạng Sơn trong 
việc chỉ đạo thực hiện xử lý, giải tỏa các lều, quán tạm bán hàng, dọn dẹp vệ 
sinh, sửa chữa hàng rào quanh Công viên, xây dựng phương án quản lý, sử dụng 
Công viên hồ Phai Loạn; phương án xây dựng phù hợp với tình hình thực tế, 
đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, các doanh nghiệp, cá nhân đang thuê tài 
sản. UBND tỉnh nhất trí với các đề nghị của UBND thành phố tại Báo cáo trên.  

UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm thực hiện quản lý, sử dụng tài 
sản công của Công viên hồ Phai Loạn theo đúng phương án đã được chấp thuận; 
tập trung đẩy nhanh tiến độ lập phương án cải tạo chỉnh trang tổng thể, chi tiết 
Công viên hồ Phai Loạn, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

5. Báo cáo số 403/BC-STNMT ngày 29/7/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về kết quả kiểm tra các khu đất xin chủ trương bán đấu giá quyền sử 
dụng đất tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 

Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Lộc Bình bán đấu giá quyền sử 
dụng đất đối với 02 khu đất: Khu Lao Động (20 ô đất) và khu Cầu Lấm (01 ô), 
thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lộc Bình trình 
UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình để phù 
hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  

UBND huyện Lộc Bình thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền 
sử dụng đất 02 khu đất trên theo quy định. 

6. Báo cáo thẩm định số 273/BC-SKHĐT ngày 01/8/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về đề xuất đầu tư dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng 
thông thường mỏ cát, sỏi Nà Lình, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định  

Điểm mỏ cát sỏi Nà Lình, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định thuộc quy 
hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường giai đoạn 2026 - 2030, tuy chưa thuộc quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 
nhưng đề xuất dự án không vượt quá công suất theo quy hoạch đã được phê 
duyệt giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Tràng Định. Để đáp ứng nhu cầu 
về vật liệu xây dựng đang ngày càng tăng cao trên địa bàn tỉnh, 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, trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án.   

7. Báo cáo số 364/BC-SKHĐT ngày 26/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về đề xuất đầu tư dự án Trường học quốc tế liên cấp tại thành phố Lạng Sơn  

Đồng ý về chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình 
Dương khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án Trường học quốc tế liên cấp tại 
thành phố Lạng Sơn tại khu đất được quy hoạch Khu trung tâm hướng nghiệp và 
Khu trung tâm ngoại ngữ tại thôn Khòn Phát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục 
và Đào tạo, UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ 
trợ Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương khảo sát, nghiên cứu 
lập đề xuất dự án; kiểm tra rà soát các đồ án quy hoạch, các chủ trương của cấp 
có thẩm quyền liên quan để việc đầu tư dự án tại vị trí trên đảm bảo không 
chồng lấn với các dự án khác; báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định. 

8. Báo cáo 370/BC-SKHĐT ngày 30/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
về bổ sung một số hạng mục công trình Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ 
cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định 

Dự án Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, 
huyện Tràng Định đang được gấp rút hoàn thiện để đưa công trình vào sử dụng, 
đáp ứng nhu cầu làm việc và sinh hoạt cho các lực lượng chức năng. Để thực 
hiện tốt công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đường bộ và 
đường sông, UBND tỉnh có chủ trương như sau:  

a) Nhất trí về chủ trương bổ sung hạng mục điện chiếu sáng vào dự án 
Nhà làm việc và nhà công vụ cửa khẩu Bình trên nguyên tắc không tăng tổng 
mức đầu tư của dự án.  

b) Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng 03 bốt kiểm soát và barie tại khu 
vực cửa khẩu Bình Nghi, sử dụng nguồn vốn được trích lại theo Nghị quyết số 
01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về mức thu, cơ quan tổ 
chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, 
công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 
hoặc bổ sung từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh. 

c) Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn: 

- Rà soát, thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy mô dự án Nhà làm việc 
liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi; điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi 
công và dự toán, sử dụng vật liệu thay thế nhằm phù hợp thực tế, đảm bảo công 
năng sử dụng và tiết kiệm chi phí xây dựng công trình. Vốn còn dư trong tổng 
mức đầu tư sau điều chỉnh (nếu có) để bố trí cho các hạng bổ sung trên. 

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, Công ty Cổ phần Thương 
mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường thống nhất vị trí địa điểm các bốt làm việc, 
đảm bảo kiểm soát, quản lý được các hoạt động của tất cả các bãi xe trong khu 
vực cửa khẩu.  

- Phối hợp các cơ quan nghiên cứu vị trí bốt kiểm soát số 2 để đảm bảo 
cho việc kiểm soát phương tiện ra vào bến bãi xe của các doanh nghiệp đang 
hoạt động (Công ty Thiên Trường, Vân Sơn, Thanh Phát, Thuận Phát) tại khu 
vực cửa khẩu, đồng thời để tập trung lực lượng làm việc tại khu vực cửa khẩu 
trong việc phối hợp quản lý, kiểm soát. 

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu cho phù hợp 
với tình hình thực tế làm cơ sở thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng, báo cáo 
UBND tỉnh theo quy định.  



 5

9. Báo cáo số 179/BC-SXD ngày 25/7/2019 của Sở Xây dựng về kết quả 
thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực biên giới Nà Nưa, xã 
Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỷ lệ 1/2.000 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại báo 
cáo trên. Tuy nhiên, Sở Xây dựng chưa làm rõ việc bỏ rất nhiều đường giao 
thông nội bộ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của khu vực cửa khẩu, 
nhất là liên quan tới định hướng phát triển cửa khẩu và phát triển các khu chức 
năng của cửa khẩu sau này; việc bảo đảm diện tích các khu vực mang tính chất 
công cộng đạt các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành khi điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch.  

Yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo bổ sung, làm rõ các nội dung trên để 
UBND tỉnh có đủ cơ sở xem xét, quyết định.  

10. Tờ trình số 291/TTr-STNMT ngày 05/8/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc cho Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào 
mục đích đất chợ 

Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho Công ty Cổ phần 
Chợ Lạng Sơn thuê 11.215,5 m2 đất tại phường Vĩnh Trại và phường Đông Kinh, 
thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất chợ, thời hạn cho thuê 05 năm 
là phù hợp theo hiện trạng thực tế sử dụng đất do Công ty thuộc đối tượng phải 
chuyển sang thuê đất theo quy định; đồng thời khắc phục thiếu sót tại các quyết 
định giao đất, tạm cấp đất của UBND tỉnh đã ban hành và theo nội dung Kiểm 
toán nhà nước đã chỉ ra; làm cơ sở để Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính trong 
thời gian Nhà nước chưa thực hiện dự án Công viên Bờ Sông theo quy hoạch.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh quyết 
định cho Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn thuê đất theo quy định.  

11. Báo cáo số 293/BC-STC ngày 31/7/2019 của Sở Tài chính về kinh phí 
bồi thường, giải phóng bằng xây dựng thao trường huấn luyện cho Tiểu đoàn bộ 
binh 1, Trung đoàn bộ binh 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Hiện nay dự án Thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung 
đoàn bộ binh 123, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chưa được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt chủ trương đầu tư, do vậy chưa có căn cứ để UBND tỉnh bố trí kinh 
phí hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng. Mặt khác, ngân sách tỉnh rất hạn hẹp, 
các nguồn tăng thu không đạt theo dự kiến, trong khi nhu cầu bổ sung vốn cho 
các dự án trọng điểm, cấp bách rất lớn, do vậy chưa thể bố trí kinh phí bồi 
thường, giải phóng mặt bằng thực hiện nội dung trên.  

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo đề xuất với Bộ Tư lệnh Quân khu 
1 về chủ trương đầu tư dự án Thao trường huấn luyện Tiểu đoàn bộ binh 1, 
Trung đoàn bộ binh 123 theo quy định của Luật Đầu tư công; dự thảo văn bản 
của UBND tỉnh cam kết bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng dự án, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xem xét có văn bản chấp thuận 
chủ trương, giao kế hoạch vốn để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện 
dự án. 
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Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu 
UBND tỉnh bố trí hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án 
trên khi ngân sách tỉnh bố trí được nguồn kinh phí./. 
   

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở: CT, TC, TNMT, XD, KHĐT, 
 GD&ĐT, BQL Khu KTCK ĐĐ-LS,  
BCH Quân sự tỉnh;  
- UBND huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, 
thành phố;  
- Các Công ty CP: ĐTXD&TM Đồng Đăng,   
Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;  
- 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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