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

(Ngày 18 tháng 11 năm 2019) 
 

Sau khi xem xét Báo cáo giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ngày 18/11/2019 do Văn phòng UBDN tỉnh trình, Chủ tịch UBND 
tỉnh kết luận như sau: 

1. Báo cáo số 440/BC-STC ngày 12/11/2019 của Sở Tài chính về việc xác 
định tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái tự 
nguyện trả lại đất tại khu đô thị phía Đông, thành phố Lạng Sơn. 

Đề xuất của Sở Tài chính phù hợp với quy định tại Thông tư số 
80/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất 
của Sở Tài chính về hoàn trả giá trị tài sản là kết cấu hạ tầng (suất đầu tư) còn lại 
mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái đã nộp. Giá trị còn lại suất đầu tư hạ 
tầng sẽ xác định vào giá khởi điểm để đấu giá khu đất theo quy định tại Điểm a, 
Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính và phương án bán đấu giá được phê duyệt.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính rà soát, trình 
UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản gắn liền với 
đất để hoàn trả cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái tại khối 8, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn theo quy định. 

2. Báo cáo số 539/BC-SKHĐT ngày 29/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 2330/BC-
SGDĐT ngày 30/9/2019.  

Việc đầu tư xây dựng bổ sung, thay thế các phòng học mượn, tạm, phòng 
cũ xuống cấp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non là cần thiết, nhằm đáp ứng 
nhu cầu dạy và học trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay ngân sách tỉnh đang 
khó khăn, kể cả trong giai đoạn 2021-2025. Nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư đã được thống nhất với Sở Tài chính trước khi báo cáo UBND tỉnh. 
Do đó, UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo 
trên, cụ thể: 

Không bổ sung vào Đề án đầu tư xây dựng các trường mầm non chưa có 
cơ sở vật chất riêng như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. Giao UBND 
huyện Hữu Lũng trên cơ sở các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia được 
giao năm 2020 và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác của huyện để cân đối 
bố trí vốn triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Trường Mầm non Yên Thịnh, 
huyện Hữu Lũng. 
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Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 
dựng đề án cụ thể về xây dựng, cải tạo, nâng cấp đối với các phòng học mượn, 
tạm, phòng cũ xuống cấp; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư trong 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

3. Báo cáo số 439/BC-STC ngày 11/11/2019 của Sở Tài chính về chi trả 
dịch vụ chăm sóc cây xanh tại cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị. 

Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra kỹ, có so 
sánh cụ thể với đơn giá do Sở Xây dựng đang dự thảo và các tỉnh bạn. Do đó, 
UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về thanh toán chi phí cho đơn 
vị cung ứng dịch vụ chăm sóc cây xanh theo đơn giá tạm tính, trước mắt thanh 
toán 50%. Dự toán thực hiện sẽ được tính cụ thể và quyết toán vận dụng theo 
quy định tại Quyết định đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh khi ban 
hành chính thức. 

Giao Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên. 
Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2019. 

Đối với việc thực hiện từ năm 2020 trở đi: Giao Ban Quản lý Khu KTCK 
Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định để lựa chọn 
đơn vị cung ứng nhằm bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách. Nguồn 
kinh phí thực hiện: Từ nguồn thu sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu theo 
Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND được để lại cho các Trung tâm Quản lý cửa 
khẩu (đơn vị thu phí).  

4. Báo cáo số 2694/BC-SGTVT ngày 13/11/2019 của Sở Giao thông vận 
tải về quy mô bổ sung nhánh đường Ái Quốc - Lợi Bác, ĐH.35 và sửa chữa 
đoạn Km0 - Km4+25.32m, ĐH.45 (thị trấn Thái Bình - xã Thái Bình), huyện 
Đình Lập vào dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện 
Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập). 

Sở Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh tính toán lại phương án quy mô xây dựng đối với nhánh bổ sung 
đoạn từ xã Ái Quốc - xã Lợi Bác (ĐH.35) đảm bảo theo yêu cầu của lãnh đạo 
UBND tỉnh tại Thông báo số 633/TB-UBND ngày 29/10/2019. UBND tỉnh nhất 
trí với quy mô, giải pháp kỹ thuật đầu tư, cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến từ xã Ái 
Quốc - xã Lợi Bác (ĐH.35) và sửa chữa đoạn tuyến từ Km0 - Km4+25.32m 
(ĐH.45) như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên. Về nguồn kinh 
phí đầu tư:  

- Đối với cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến từ xã Ái Quốc - xã Lợi Bác (ĐH.35): 
Sử dụng từ nguồn tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư cấp cho dự án (63 tỷ đồng).  

- Đối với sửa chữa đoạn tuyến từ Km0 - Km4+25.32m (ĐH.45) thực hiện 
theo nguyên tắc sau: 70% sử dụng từ nguồn tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư cấp 
cho dự án, phần kinh phí còn lại (30%) do các nhà thầu thi công công trình 
Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã 
Thái Bình (huyện Đình Lập) chở vật liệu quá tải gây hư hỏng chịu trách nhiệm 
chi trả theo yêu cầu tại Thông báo số 633/TB-UBND ngày 29/10/2019 của 
UBND tỉnh. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm làm 
việc với nhà thầu để xác định cụ thể nội dung này. 
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- Phần vốn còn thiếu để sửa chữa, nâng cấp đoạn tuyến từ xã Ái Quốc - xã 
Lợi Bác (ĐH.35): Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Lộc 
Bình lồng ghép các nguồn vốn khác để thực hiện. 

Giao Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) khẩn trương 
thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu xây lắp, tổ chức thi công 
xong trong quý II/2020. 

5. Tờ trình số 102/TTr-SKHĐT ngày 14/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về việc xem xét phân bổ nguồn vượt thu sử dụng đất năm 2019 để thực hiện 
giải phóng mặt bằng dự án Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. 

Nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm theo đúng quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Tờ trình trên. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến 
Thường trực HĐND tỉnh về việc phân bổ số kinh phí 50 tỷ đồng nêu trên cho 
công tác giải phóng mặt bằng dự án. 

6. Báo cáo số 394/BC-SNN ngày 07/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn xem xét đề xuất việc tổ chức ngày hội Quýt vàng và đặc sản 
truyền thống Tràng Định lần thứ nhất năm 2019. 

Ngày 12/11/2019, UBND huyện Tràng Định có Báo cáo số 414/BC-UBND 
báo cáo đề xuất UBND tỉnh không tổ chức Ngày hội trên do chưa bảo đảm các 
điều kiện cần thiết để tổ chức. Do đó, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của UBND 
huyện Tràng Định tại Báo cáo số 414/BC-UBND về việc không tổ chức ngày hội 
Quýt vàng và đặc sản truyền thống Tràng Định lần thứ nhất năm 2019. 

7. Tờ trình số 132/TTr-SNN ngày 08/11/2019 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về xin chủ trương bổ sung hạng mục cải tạo sửa chữa nhà 
làm việc 2 tầng và nhà bếp Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Lũng. 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện Cải tạo, sửa chữa Trạm kiểm 
dịch động vật Hữu Lũng như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tại Tờ trình trên, giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo 
Quyết định, trình UBND tỉnh bàn hành. 

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, GDĐT, 
 NNPTNT, GTVT; 
- BQL Dự án ĐTXD tỉnh, BQL khu KTCK ĐĐ-LS; 
- UBND huyện: HL, TĐ, TPLS; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (PT). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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