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

(Ngày 03 tháng 9 năm 2019) 
 

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ngày 03/9/2019, sau khi thảo luận các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau: 

1. Công văn số 2006/SGTVT-KCH&ATGT ngày 27/8/2019 của Sở Giao 
thông vận tải về việc đề xuất sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ 
Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2019. 

Việc kêu gọi ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ Phong trào xây dựng đường giao 
thông nông thôn năm 2019 bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, tạo thêm 
nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, các xã thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn đã về đích nông thôn 
mới; mặt khác, thành phố Lạng Sơn chủ động hơn các huyện về các nguồn thu, 
chi ngân sách. Do đó, không phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ 
Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn cho thành phố Lạng Sơn mà 
chỉ tập trung cho 10 huyện và 05 xã đặc biệt khó khăn tỉnh chỉ đạo điểm (dự 
kiến phân bổ đợt 1 mỗi huyện 01 tỷ đồng, mỗi xã đặc biệt khó khăn tỉnh chỉ đạo 
điểm 1 tỷ đồng) để tập trung đầu tư hoàn thành tiêu chí về giao thông cho các xã 
điểm phấn đấu về đích năm 2019. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, dự thảo văn bản của Ban cán sự 
UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy theo quy định tại Quyết định 
số 1902-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy.  

2. Tờ trình số 43/TTr-BQLKKCTCK ngày 22/8/2019 của Ban Quản lý 
Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công 
vào mục đích cho thuê của Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị. 

Việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê nhằm khai thác có hiệu 
quả các tài sản được giao quản lý, phát huy công năng của Tòa nhà cửa khẩu 
chưa được sử dụng hết công suất là cần thiết. UBND tỉnh đồng ý chủ trương sử 
dụng tài sản công vào mục đích cho thuê như đề xuất của Ban Quản lý Khu 
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Tờ trình trên, tuy nhiên trong Đề án cần lưu ý 
bổ sung, xác định rõ các ngành nghề kinh doanh tại tầng 4 và căng tin tầng 5 cho 
thuê phải bảo đảm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phù hợp với công tác 
đối ngoại, không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của các lực lượng chức 
năng làm việc tại Tòa nhà; đối tượng tham gia đấu giá quyền thuê phải có đủ tư 
cách pháp nhân, người Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.  
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Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn rà soát, hoàn thiện 
dự thảo Đề án trình UBND tỉnh trước ngày 10/9/2019 để xem xét, phê duyệt.  

Giao đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, 
xem xét và phê duyệt theo quy định.  

 3. Báo cáo số 375/BC-SKHĐT ngày 02/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
về thẩm định đề xuất dự án đầu tư Thủy điện Đèo Khách và Công văn số 
1909/BTL-BTM ngày 23/8/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1. 

Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ toàn quốc đã được 
Bộ Công nghiệp phê duyệt; dự án không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng 
theo ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 1; sử dụng công nghệ mới không làm ảnh 
hưởng đến môi trường, hạn chế đền bù giải phóng mặt bằng, đồng thời đáp ứng 
yêu cầu tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công 
Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận 
hành khai thác công trình thủy điện. 

Dự án Thủy điện Đèo Khách thuộc trường hợp báo cáo, xin ý kiến Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định tại Quyết định số 1902-QĐ/TU ngày 
23/7/2019 của Tỉnh ủy. Giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương rà soát, trình 
UBND tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi báo cáo 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Giao đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 
nội dung này. 

4. Báo cáo số 401/BC-SKHĐT ngày 16/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
về thẩm định đề xuất dự án Đầu tư và phát triển trồng cây Mắc Ca tại tỉnh Lạng 
Sơn. 

Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đã bảo đảm đủ điều kiện 
phê duyệt; UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện dự án như đề xuất của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, xem đây như một mô hình để kiểm chứng, chứng minh 
hiệu quả, khả năng thích nghi của cây mắc ca trên địa bàn tỉnh.  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tư vấn, hướng 
dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; kịp thời báo cáo 
UBND tỉnh những vấn đề phát sinh, kết quả, hiệu quả của dự án trong quá trình 
triển khai thực hiện. 

Giao đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 
nội dung này. 

 5. Báo cáo số 446/BC-STNMT ngày 27/8/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về kết quả xem xét đề nghị của UBND xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng 
tại Công văn số 72/UBND ngày 05/8/2019. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, sử dụng đất đúng 
mục đích, có hiệu quả theo quy định của pháp luật về đất đai; UBND tỉnh đồng 
ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên, cụ thể: 
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- Đồng ý giao cho Trường THCS và Trường Tiểu học xã Gia Lộc 851,3m2 
đất trụ sở UBND xã Gia Lộc cũ để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo 
dục và đào tạo do phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng 
đã được phê duyệt. 

-  Đối với diện tích 269,0 m2 dự kiến làm Điểm Bưu điện văn hóa xã, hiện 
nay chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên chưa đủ điều kiện 
cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê đất. Giao UBND huyện Chi Lăng thực hiện 
trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng để 
làm cơ sở cho Bưu điện tỉnh thuê diện tích đất theo quy định. 

Giao đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 
nội dung này. 

6. Báo cáo số 441/BC-STNMT ngày 20/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường về kết quả xem xét đề xuất vị trí bãi đổ đất thải dự án Mở rộng khu tái 
định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. 

Dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2014; tiến 
độ thực hiện dự án: Năm 2014 - 2016. Mục tiêu dự án: Mở rộng Khu tái định cư 
để bố trí tái định cư cho khoảng 76 hộ bị thu hồi đất trên địa bàn thị trấn Đồng 
Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị và các khu vực lân cận. Quá trình thực hiện dự án có 
nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng và phát sinh khối lượng lớn đất, đá đổ 
thải (khoảng 110.000 m3) nhưng thiết kế dự án không có hạng mục bãi đổ thải, 
do đó dự án đang phải tạm dừng thi công. 

Báo cáo trên của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa làm rõ khối lượng 
đất, đá thải đã được san gạt và khối lượng đất, đá thải còn lại chưa san gạt; việc 
đề xuất UBND tỉnh chấp thuận địa điểm khu đất tại thôn Nà Lầm, xã Hồng 
Phong, huyện Cao Lộc để làm bãi đổ thải với khối lượng đổ thải khoảng 
7.000m3 - 10.000 m3 là chưa giải quyết được tổng thể, toàn diện khó khăn, 
vướng mắc của dự án.  

Giao UBND huyện Cao Lộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan kiểm tra, đánh giá lại toàn diện dự án về sự cần thiết đầu tư, tính chất cấp 
bách, hiệu quả thực hiện dự án, xác định rõ khối lượng đất, đã thải còn lại chưa 
san gạt; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 9/2019. 

 Giao đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo 
thực hiện nội dung này. 

 7. Báo cáo số 438/BC-STNMT ngày 20/8/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về kết quả kiểm tra xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng 
Thành Linh. 

Nhà xưởng tập kết và phân loại rác sinh hoạt ở khu Ga Bắc, thị trấn Đồng 
Mỏ của Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh có vị trí gần khu dân cư về lâu 
dài không đảm bảo vệ sinh môi trường, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho 
Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh chuyển Nhà xưởng tập kết và phân loại 



 4

rác sinh hoạt từ khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ về khu lò đốt xử lý rác thải sinh 
hoạt tại thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng. 

Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh thực hiện đầy đủ thủ tục 
về đầu tư, xây dựng và lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của toàn bộ 
dự án do việc bổ sung các công trình: Nhà xưởng tập kết và phân loại rác sinh 
hoạt và lò đốt mã hiệu SH-2000-TL, với công suất đốt từ 2000kg/h làm tăng quy 
mô, công suất; thời gian xong trước ngày 20/10/2019. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 
quan kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về môi trường đối với Công ty Thành Linh 
theo quy định. 

8. Báo cáo số 421/BC-SKHĐT ngày 28/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng chế biến và 
sản xuất các sản phẩm từ hoa hồi tại Hữu Lũng - Công ty TNHH Xuất khẩu hoa 
hồi Lạng Sơn. 

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Xưởng chế biến và sản xuất các sản phẩm 
từ hoa hồi tại huyện Hữu Lũng đảm bảo đầy đủ quy trình về lập, thẩm định và 
lấy ý kiến các cơ quan. UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án như đề 
nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt điều 
chỉnh dự án trên. 

Giao đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét 
và phê duyệt theo quy định. 

9. Báo cáo số 310/BC-SNN ngày 26/8/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai do anh hưởng của 
cơn bão số 03 năm 2019. 

Việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai do ảnh hưởng của bão số 3 năm 
2019 là hết sức cần thiết. UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ cho UBND huyện Văn Lãng 
kinh phí 2.000 triệu đồng (Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh 1.000 triệu đồng; 
Ngân sách tỉnh 1.000 triệu đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng 
của việc sạt lở đất tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS xã Nhạc Kỳ, 
huyện Văn Lãng, phần kinh phí còn lại do UBND huyện tự cân đối, bố trí từ 
các nguồn của huyện. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí 1.000 
triệu đồng từ ngân sách tỉnh để UBND huyện Văn Lãng khắc phục hậu quả 
thiên tai tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS xã Nhạc Kỳ. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
chính, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí 1.000 triệu 
đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh để UBND huyện Văn Lãng khắc phục 
hậu quả thiên tai tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS xã Nhạc Kỳ. 

Giao UBND huyện Văn Lãng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định. Báo cáo 
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UBND tỉnh, các ngành liên quan cụ thể, chi tiết các nội dung phải sửa chữa, 
khắc phục do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2019 đối với Trường Phổ thông 
DTBT Tiểu học và THCS xã Nhạc Kỳ.  

Đối với 27 nhà bị sập, đổ do ảnh hưởng của bão số 3 tại các huyện Văn 
Quan, Lộc Bình với tổng số kinh phí 111 triệu đồng: Ủy ban nhân dân các 
huyện chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu sử dụng ngân sách huyện, huy 
động nguồn kinh phí, nhân lực trên địa bàn huyện, cùng với UBND cấp xã chủ 
động khắc phục những thiệt hại nhỏ về nhà cửa, cây cối, hoa màu...  

10. Giao Văn phòng UBND tỉnh 
- Chủ động, tập trung cao độ, đôn đốc các sở, ngành có liên quan chuẩn 

bị chu đáo các công việc, điều kiện phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh vào 
đầu tháng 10/2019; di chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh đến cơ sở mới.  

- Phối hợp với Cục Hải quan rà soát, bổ sung danh sách các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh để gửi Thư kêu gọi ủng hộ, đóng góp, 
hỗ trợ Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2019 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 

- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh:  
Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành 

phố rà soát, đề xuất các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 
có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.  

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát số lượng cơ sở giáo dục 
mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng. 

Chỉ đạo Sở Ngoại vụ kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tiếng nước ngoài 
đối với các nội dung của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn.  

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. 
Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh 

đồng chí Hoàng Văn Thụ. 
Bố trí, sắp xếp lịch họp chuyên đề của lãnh đạo UBND tỉnh trước khi trình 

phiên họp UBND tỉnh thường kỳ đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, dự thảo Đề án phát 
triển du lịch tỉnh Lạng Sơn, dự thảo Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh 
Lạng Sơn. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. 
   

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, GTVT, NNPTNT, 
LĐTBXH, GDĐT, BQL KKTCK ĐĐ-LS;  
- Cục Hải quan tỉnh; 
- UBND các huyện: VL, CLộc, CLg, VQ, LB, TPLS; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (PT). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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