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

UBND tỉnh ngày 16/3/2020 do Văn phòng UBND tỉnh trình, Lãnh đạo  UBND 

tỉnh thống nhất kết luận như sau: 

1. Báo cáo số 67/BC-SKHĐT ngày 03/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng khu chăn nuôi 

lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học. 

Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Lạng Sơn được UBND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an 

toàn sinh học từ năm 2015, đến nay đã là 51 tháng nhà đầu tư mới thực hiện 

xong thủ tục về đất đai. Tiến độ triển khai thực hiện dự án rất chậm so với chủ 

trương đầu tư được phê duyệt.  

Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án phù 

hợp với điều kiện về mặt bằng, UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh quy 

mô, tổng mức đầu tư, diện tích sử dụng đất như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tại Báo cáo trên. Riêng nội dung về tiến độ thực hiện dự án phải được đẩy 

nhanh hơn, yêu cầu nhà đầu tư phải cam kết hoàn thành dự án đưa vào sử dụng 

từ tháng 01/2021. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chủ trương của UBND tỉnh đến 

Nhà đầu tư, trường hợp nhà đầu tư không chấp thuận cam kết đẩy nhanh tiến độ 

dự án thì xem xét xử lý theo quy định. 

 2. Báo cáo số 59/BC-STC ngày 04/3/2020 của Sở Tài chính về xử lý tài 

sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoàng Tân theo 

đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam. 

Việc xử lý tài sản thế chấp của Công ty TNHH Thương mại sản xuất 

Hoàng Tân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam đã được 

UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện các bước đúng quy định. Theo đó, các cơ 

quan đã hoành thành việc xác định giá trị tài sản còn lại, yêu cầu Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam phải hoàn thành việc thanh lý tài sản 

trên đất xong trước ngày 12/02/2020 (hết thời gian 24 tháng kể từ ngày thu hồi 

dự án). Tuy nhiên, đến nay Ngân hàng vẫn chưa đề xuất được phương án xử lý 

cụ thể, làm chậm tiến trình xử lý, gây lãng phí quỹ đất tại Cụm Công nghiệp địa 

phương số 2. Do đó, UBND tỉnh đồng ý với kiến nghị của Sở Tài chính về việc 

không gia hạn tiến độ thu hồi thêm 06 tháng (đến ngày 31/8/2020) theo đề xuất 

của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam. 
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Tuy nhiên để bảo đảm phương án xử lý có sự đồng thuận, thống nhất cao 

giữa các bên liên quan, giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu, bố 

trí buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng với Ngân 

hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam và các bên liên quan để thống 

nhất phương án xử lý tài sản gắn liền trên đất của Công ty TNHH thương mại 

sản xuất Hoàng Tân. 

3. Tờ trình số 41/TTr-STC ngày 09/3/2020 của Sở Tài chính về sửa đổi 

Điều 1 Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về công 

bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập 

trung thuôc̣ phaṃ vi quản lý của tỉnh Laṇg Sơn. 

Việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của 

UBND tỉnh về công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực 

hiện mua sắm tập trung thuôc̣ phaṃ vi quản lý của tỉnh  để đảm bảo phù hợp với 

tình hình thực tiễn là cần thiết. Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh theo quy định, có lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên 

quan. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình trên.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định , 

trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

4. Báo cáo số 77/BC-SKHĐT ngày 12/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về xem xét chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất các Trung 

tâm: Kiểm soát bệnh tật, Giám định Y khoa, Giám định Pháp y và Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh. 

Tình hình vốn đầu tư công của tỉnh hiện nay rất khó khăn, các nguồn vốn 

đầu tư phát triển năm 2020 đã giao từ đầu năm, nguồn từ chi khác ngân sách tỉnh 

cũng rất hạn chế do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ và ảnh hưởng của dịch 

Covid-19. Do đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ các hạng mục thực sự cấp thiết phải đầu 

tư, sửa chữa; kiểm tra nội dung sửa chữa các nhà vệ sinh ở các khu điều trị 

xuống cấp (Bệnh viện Phục hồi chức năng) để đề xuất danh mục dự án (khởi 

công mới, chuẩn bị đầu tư) trong 6 tháng cuối năm 2020 bảo đảm phù hợp với 

tình hình thực tế, khả năng về nguồn vốn năm 2020 cũng như Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoaṇ 2021-2025. 

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, YT; 

- UBND các huyện: HL, 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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