
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 02  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020 

(ngày 12/02/2020) 
 

Ngày 12/02/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 02 năm 2020. 

Sau khi thảo luận, thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung họp 

như sau: 

 1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2020 tỉnh Lạng Sơn.    

UBND tỉnh đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư và các sở, ngành liên quan trong công tác tham mưu, lập Kế hoạch phân bổ 

vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 nói riêng và lập Kế 

hoạch dự toán ngân sách của tỉnh trong năm 2020 nói chung. Trong quá trình 

xây dựng kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đã phối 

hợp chặt chẽ để xác định danh mục, đề xuất phân bổ vốn bảo đảm đúng nguyên 

tắc, tiêu chuẩn, định mức, phạm vi, đối tượng theo hướng dẫn của các bộ, ngành 

Trung ương, đồng thời có xem xét đến kết quả triển khai thực hiện các năm 

trước cũng như điều kiện đặc thù của địa phương, đặc biệt là việc sáp nhập các 

đơn vị hành chính cấp xã. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung đề xuất của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 13/TTr-SKHĐT ngày 22/01/2020. 

 Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp 

tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị được giao nhiệm vụ 

chủ đầu tư dự án rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm không chồng chéo giữa các dự án, 

tích cực thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư; đặc biệt lưu ý nâng cao tính 

hiệu quả của dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực 

hiện nguồn vốn, nhất là đối với các nội dung dễ xảy ra tiêu cực, lãng phí. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Tờ trình, trình Phó Chủ 

tịch Hồ Tiến Thiệu xem xét, ban hành để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp 

dự kiến tổ chức trong tháng 3/2020. 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với 

từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025. 

 UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành 

định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến 
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khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020 - 2025 để kịp thời cụ thể hóa các nội dung Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

ngày 17/4/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện. Dự thảo Quyết 

định được thực hiện đầy đủ trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề xem xét kỹ lưỡng. UBND tỉnh thống nhất 

sự cần thiết ban hành và cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến, rà soát, hoàn thiện nội dung bảo 

đảm các quy định của Quyết định không trái với Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

ngày 17/4/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trình UBND xem xét, ban hành trước 

ngày 29/02/2020. 

 3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phân cấp, quản 

lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 

và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

 Việc phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi 
người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn đang được thực hiện theo Quyết định số 118/QĐ-UBND 
ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn, tuy nhiên do các căn cứ pháp lý đã 

thay đổi nên các quy định tại Quyết định số 118/QĐ-UBND không còn phù hợp; 

UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết ban hành Quy chế mới để thay thế theo đúng 

quy định. 

 Cơ bản nhất trí với các nội dung tại dự thảo do cơ quan soạn thảo trình. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tham gia, biên tập, 

chỉnh sửa dự thảo Quy chế đối với một số nội dung sau: 

 - Điều chỉnh, biên tập lại tên của dự thảo Quyết định và Quy chế như sau: 

“Quy chế phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng 

chiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

 - Tại Điều 1 về Phạm vi điều chỉnh cần biên tập lại như sau: Quy chế này 

quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng 

chiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Điều 3 về Nguyên tắc thực hiện bỏ cụm từ “và 

nội dung của Quy chế này”. 

 - Điều 5 về trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần bổ 

sung cụ thể hơn công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát..., chỉ đạo các đơn vị lập 

sổ theo dõi và quản lý, chỉ đạo công tác quản lý tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp 

ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh. Tại Khoản 2 Điều 6 về trách nhiệm của 

Kho bạc nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước cấp huyện lược bỏ nội dung “Thanh 

toán, kiểm soát chi kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công theo 

đúng quy định hiện hành”. 
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 - Bổ sung Điều 10 về tổ chức dịch vụ chi trả: Trong đó quy định cụ thể về 

thời gian, địa điểm, cán bộ thực hiện, hình thức chi trả theo hướng mở để có thể 

thực hiện được cả 02 hình thức chi trả trong thời gian tới: Chi trả theo hình thức 

truyền thống trước đây và ký hợp đồng chi trả thông qua tổ chức dịch vụ. Bổ 

sung thêm 01 điều quy định về xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân. 

- Rà soát, lược bỏ từ “nếu có” tại toàn bộ dự thảo (trong văn bản Quy 

phạm pháp luật từ ngữ cần thể hiện cụ thể, chính xác), xem xét sử dụng từ 

“hoặc”. Thay thế từ “đối tượng” bằng cụm từ “đối tượng được thụ hưởng chính 

sách”. 

 - Biên tập lại Chương III Tổ chức thực hiện: Cơ quan soạn thảo biên tập 

lại theo hướng tránh trùng lặp với nội dung trách nhiệm của các cơ quan đã quy 

định tại Chương II, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai và kiểm tra thực hiện Quy chế này. Các 

cơ quan khác (UBND huyện, thành phố, Kho bạc Nhà nước tỉnh,...) phối hợp, 

triển khai thực hiện. 

 Đề nghị Sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu tối đa ý kiến 

tham gia tại cuộc họp; giao đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát, xem xét, tiếp tục hoàn thiện dự thảo để kịp thời 

ban hành, tổ chức thực hiện. 

 4. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 

57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an 

ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. 

 UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã 

phối hợp với các sở, ngành xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị. UBND tỉnh đã tổ 

chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch. 

 Cơ bản nhất trí với khung kết cấu của dự thảo Kế hoạch. Về nội dung dự 

thảo Kế hoạch cơ bản đã bao quát hết việc kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với 

kinh tế và kinh tế với quốc phòng, an ninh; tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát, hoàn 

thiện một số nội dung sau: 

 - Về phần mục tiêu chung: Nghiên cứu, bổ sung nội dung thể hiện mệnh 

đề về “Phát triển kinh tế - xã hội là điều kiện tăng cường tiềm lực cho quốc 

phòng, an ninh của địa phương”. 

 - Về số liệu: Về mặt nguyên tắc các chỉ tiêu pháp lệnh thì phải chấp hành; 

cần tích hợp một số số liệu, chỉ tiêu, nội dung đã có ở các Chương trình, Đề án, 

Nghị quyết đã ban hành để xây dựng dự thảo cho phù hợp, đồng bộ và có tính 

định hướng, kế hoạch để tổ chức thực hiện (trong đó cần bám sát nội dung tại 

Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh 

tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc 

phòng, an ninh đối ngoại; Chương trình hành động số 90-Ctr/TU ngày 

26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW). 
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 - Rà soát, biên tập, chỉnh sửa nội dung bảo đảm ngắn gọn, thể hiện sát với 

tình hình, đặc thù của tỉnh Lạng Sơn. 

 Cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, hoàn 

thiện trình UBND tỉnh trong tháng 02/2020 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

xem xét, ban hành. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

  Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB;   

- Lưu: VT, TH (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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