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THÔNG BÁO 

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

(Ngày 24 tháng 02 năm 2020) 

 

Sau khi xem xét Báo cáo giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 24/02/2020 do Văn phòng UBND tỉnh trình,   nh   o UBND 

tỉnh thống nh t kết luận như sau: 

1. Tờ trình số 19/TTr-STC ngày 10/02/2020 của Sở Tài chính về phương 

án hoàn trả, hỗ trợ các khoản chi phí Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng 

  ng Sơn  ầu tư vào dự án Chợ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn   ng. 

Thực hiện Thông báo số 718/TB-UBND ngày 19/12/2019 của UBND 

tỉnh, Sở Tài chính    liên hệ  ể làm việc với doanh nghiệp và tiếp tục phối hợp 

với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -   ng Sơn xem xét, rà soát 

các khoản chi phí trên cơ sở hồ sơ cung c p của doanh nghiệp; tuy nhiên  ến 

thời  iểm hiện nay không có thêm hồ sơ, chứng từ nào  ủ  iều kiện  ể tiếp tục 

xem xét, xác  ịnh chi phí hỗ trợ cho doanh nghiệp.  

Đối với phần     ủ  iều kiện hỗ trợ: Đồng ý với  ề nghị của Sở Tài 

chính t i Tờ trình trên, giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo 

Quyết  ịnh, trình  ồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt. 

Đối với phần chưa  ủ kiều kiện hỗ trợ: Giao Sở Tài chính tiếp tục chủ 

trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng   ng Sơn và các cơ quan 

liên quan tiếp tục rà soát, bóc tách  ầy  ủ các khoản chi phí hợp lý, trong  ó có 

chi phí quản lý dự án Chợ cửa khẩu Tân Thanh bảo  ảm theo  úng quy  ịnh. 

 2. Báo cáo số 31/BC-SXD ngày 11/02/2020 của Sở Xây dựng về kết quả 

thẩm  ịnh  iều chỉnh cục bộ Quy ho ch chi tiết phường Vĩnh Tr i, thành phố 

  ng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu   t  ò Vôi và Khu   t ao c n - bãi than). 

Về chủ trương cho phép  iều chỉnh quy ho ch     ược UBND tỉnh  ồng ý 

t i Thông báo số 531/TB-UBND ngày 12/9/2019 và Công văn số 221/UBND-KTN 

ngày 15/3/2018. Nội dung  iều chỉnh quy ho ch không làm thay  ổi tính ch t, 

ranh giới,  ịnh hướng phát triển chung, khả năng cung c p h  tầng kỹ thuật của 

 ồ án quy ho ch  ô thị và    tổ chức l y ý kiến cộng  ồng dân cư theo quy  ịnh. 

UBND tỉnh  ồng ý  iều chỉnh cục bộ Quy ho ch chi tiết phường Vĩnh Tr i, 

thành phố   ng Sơn, tỷ lệ 1/500 như  ề nghị của Sở Xây dựng t i Báo cáo thẩm 

 ịnh trên. 
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Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, 

phê duyệt theo quy  ịnh. 

3. Báo cáo số 11/BC-BQ KKTCK ngày 14/01/2020 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -   ng Sơn về rà soát,  ánh giá thực tr ng 

ho t  ộng Khu công nghiệp Đồng Bành. 

Khu công nghiệp Đồng Bành nằm trong Quy ho ch phát triển các Khu 

Công nghiệp ở Việt Nam  ến năm 2015 và  ịnh hướng  ến năm 2020  ược Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt t i Quyết  ịnh số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006, 

hiện nay    gần hết kỳ quy ho ch; theo quy  ịnh của  uật Quy ho ch  ối với 

quy ho ch khu công nghiệp sẽ  ược tích hợp chung vào quy ho ch tỉnh giai 

 o n 2021-2030. Do  ó, UBND tỉnh chưa xem xét nội dung  iều chỉnh quy 

ho ch t i thời  iểm hiện nay như  ề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng -   ng Sơn t i Báo cáo trên.  

Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng -   ng Sơn chủ trì, phối hợp 

với Sở Kế ho ch và Đầu tư rà soát, tổng hợp,  ề xu t  iều chỉnh quy ho ch 

trong quá trình lập quy ho ch tỉnh giai  o n 2021 - 2030, tầm nhìn  ến năm 

2050 theo quy  ịnh. 

Đối với nội dung  ề nghị chuyển kế ho ch vốn  ầu tư Dự án xây dựng và 

kinh doanh h  tầng cụm công nghiệp thị tr n Hữu  ũng 2, huyện Hữu  ũng 

sang dự án Đường giao thông KCN Đồng Bành (giai  o n 2): Nội dung này Sở 

Kế ho ch và Đầu tư    tổng hợp, tham mưu UBND ban hành Tờ trình số 

122/TTr-UBND ngày 10/10/2019 về việc  iều chỉnh Kế ho ch  ầu tư công 

trung h n 5 năm giai  o n 2016-2020, vốn ngân sách Trung ương gửi Bộ Kế 

ho ch và Đầu tư nhưng  ến nay chưa có kết quả. Giao Sở Kế ho ch và Đầu tư 

tiếp tục theo dõi, bám sát tiến  ộ xử lý của Bộ Kế ho ch và Đầu tư, chủ  ộng 

báo cáo,  ề xu t UBND tỉnh  ể tiếp tục có ý kiến trong trường hợp cần thiết. 

4. Báo cáo số 215/BC-SGTVT ngày 04/02/2020 của Sở Giao thông vận tải 

về việc kiểm tra,  ánh giá mức  ộ an toàn của công trình Cầu phao t i x  Hòa 

Thắng, huyện Hữu  ũng  ối với người và phương tiện qua cầu. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra,  ánh giá mức  ộ an toàn của công trình cầu 

phao t i x  Hòa Thắng  ối với người và phương tiện qua cầu của Sở Giao thông 

vận tải và các cơ quan chức năng, UBND tỉnh  ồng ý với nội dung báo cáo,  ề 

xu t của Sở Giao thông vận tải và t m thời cho UBND x  Hòa Thắng và Nhân 

dân trong thôn Suối Ngang II sử dụng công trình Cầu phao dân sinh x  Hòa 

Thắng, huyện Hữu  ũng  ể phục vụ cho người và phương tiện xe máy  i l i qua 

cầu trong thời gian chờ huy  ộng các nguồn vốn  ể  ầu tư công trình cầu kiên cố.  

UBND huyện Hữu  ũng có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên về công 

tác quản lý, vận hành, khai thác, công tác  ảm bảo an toàn giao thông t i vị trí 

cầu phao; chỉ   o UBND x  Hòa Thắng thành lập tổ quản lý cầu phao, xây dựng 

quy chế quản lý, thường xuyên kiểm tra  ể duy tu, sửa chữa, bổ sung thêm phao 

trên cầu, không thu tiền người và phương tiện khi qua cầu; trang bị  ảm bảo an 

toàn cho người và phương tiện qua cầu phao như: Dụng cụ cứu hộ, phao cứu 
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sinh, biển báo,  èn chiếu sáng, bảng nội quy…; lập phương án bảo  ảm an toàn 

giao thông, không cho người và phương tiện qua vào thời  iểm  êm khuya 

không có người canh giữ và khi mưa lũ; huy  ộng các nguồn vốn hợp pháp, bố 

trí kinh phí  ể duy tu, sửa chữa, vận hành cầu phao  ảm bảo an toàn.  

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hữu  ũng, 

các cơ quan liên quan  ánh giá, kiểm tra mức  ộ an toàn của công trình Cầu 

phao dân sinh nêu trên  ịnh kỳ 3 tháng/lần và thời  iểm trước khi mưa b o  ể 

khuyến cáo và có biện pháp bảo  ảm an toàn. 

Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục  ề xu t với Bộ Giao thông vận tải, 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, bổ sung vị trí cầu nêu trên vào Dự án 

xây dựng cầu dân sinh (Dự án  RAMP). 

5. Báo cáo số 16/BC-BATGT ngày 20/02/2020 của Ban An toàn giao 

thông tỉnh về việc  ề xu t thực hiện cải t o một số  iểm m t an toàn giao thông 

trên  ịa bàn tỉnh và kiến nghị sớm bổ sung kinh phí an toàn giao thông năm 

2020  ể thực hiện công tác tuyên truyền. 

Để sớm thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo  ảm trật tự an toàn giao 

thông trong năm 2020,  ặc biệt là xử lý ngay các vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao m t 

an toàn giao thông; UBND tỉnh  ồng ý về cải t o một số  iểm m t an toàn giao 

thông như  ề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh t i Báo cáo trên. 

Giao Sở Tài chính xem xét, cân  ối, trình UBND tỉnh c p kinh phí cho 

 ơn vị  ể tổ chức thực hiện. 

6. Báo cáo số 491/BC-SKHĐT ngày 05/10/2020 và Công văn số 

162/SKHĐT-DNKTTT ngày 13/02/2020 của Sở Kế ho ch và Đầu tư về kết quả 

thẩm  ịnh  ề xu t dự án  ầu tư xây dựng công trình tổ hợp dịch vụ thương m i 

Tân Phú; Công văn số 212/SKHĐT-DNKTTT ngày 21/02/2020 về việc  iều 

chỉnh tiến  ộ thực hiện dự án  ối với  ề xu t dự án Đầu tư xây dựng công trình 

tổ hợp dịch vụ thương m i Tân Phú. 

Dự án  ược triển khai thực hiện sẽ góp phần xây dựng, phát triển h  tầng 

thương m i, dịch vụ hiện   i,  ồng bộ, t o việc làm,  óng góp cho ngân sách 

nhà nước, phù hợp với chủ trương,  ịnh hướng phát triển của tỉnh. Hồ sơ  ề xu t 

dự án  ầu tư  ược lập bảo  ảm các nội dung theo quy  ịnh. UBND tỉnh nh t trí 

chủ trường  ầu tư dự án: Đầu tư xây dựng công trình tổ hợp dịch vụ thương m i 

Tân Phú như  ề nghị của Sở Kế ho ch và Đầu tư t i các văn bản trên.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét 

phê duyệt chủ trương  ầu tư dự án theo quy  ịnh. 

7. Báo cáo số 46/BC-SKHĐT ngày 19/02/2020 của Sở Kế ho ch và Đầu 

tư về  ề xu t  iều chỉnh chủ trương  ầu tư dự án: Đầu tư khai thác cát, sỏi làm 

vật liệu xây dựng thông thường t i mỏ cát, sỏi Nà  ình, x  Quốc Việt, huyện 

Tràng Định. 

Hồ sơ  ề xu t  iều chỉnh chủ trương  ầu tư dự án: Đầu tư khai thác cát, 

sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường t i mỏ cát, sỏi Nà  ình, x  Quốc Việt, 
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huyện Tràng Định  ược lập bảo  ảm theo quy  ịnh. UBND tỉnh nh t trí chủ 

trương  ầu tư dự án: Đầu tư khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 

thường t i mỏ cát, sỏi Nà  ình, x  Quốc Việt, huyện Tràng Định như  ề nghị 

của Sở Kế ho ch và Đầu tư t i Báo cáo trên. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 

Tràng Định rà soát, kiểm tra việc tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt phần 

diện tích   t nhà  ầu tư dự kiến sử dụng làm mặt bằng sân công nghiệp trong Kế 

ho ch sử dụng   t huyện Tràng Định năm 2020 khi chưa phù hợp với  iều chỉnh 

quy ho ch sử dụng   t  ến năm 2020; báo cáo,  ề xu t UBND tỉnh trong tháng 

3/2020 làm cơ sở  ể hướng dẫn nhà  ầu tư hoàn thiện thủ tục về   t  ai theo quy 

 ịnh. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt 

chủ trương  ầu tư theo quy  ịnh. 

8. Báo cáo 49/BC-STC ngày 19/02/2020 của Sở Tài chính về việc sửa 

chữa, cải t o Hội trường và trụ sở UBND huyện Bình Gia. 

Nhà hội trường UBND huyện Bình Gia     ược xây dựng trên 30 năm, 

qua quá trình sử dụng    cải t o, sửa chữa nhiều lần, hiện nay một số h ng mục 

   xuống c p, không  ảm bảo mỹ quan, không  áp ứng  ược nhu cầu tổ chức 

các hội nghị lớn, nh t là Đ i hội   i biểu Đảng bộ huyện Bình Gia nhiệm kỳ 

2020 – 2025, do  ó cần thiết phải cải t o, sửa chữa. UBND tỉnh nh t trí theo  ề 

xu t của Sở Tài chính t i Báo cáo trên, trước mắt thực hiện cải t o, sửa chữa Hội 

trường và khuôn viên như  ề xu t của UBND huyện Bình Gia. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, 

trình UBND tỉnh hỗ trợ UBND huyện Bình Gia 3.215 triệu  ồng  ể thực hiện 

các nội dung trên. 

UBND tỉnh thông báo  ể 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, XD; 

- Ban Quản lý Khu KTCK ĐĐ-LS;  

- UBND các huyện: BG, TĐ, C , H , V , TP S;  

- C, PVP UBND tỉnh,các phòng CV, TH-CB;  

-  ưu: VT, TH (PT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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