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Ngày 19/3/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 

2020. Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ 

trách UBND tỉnh kết luận các nội dung họp như sau: 

1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.  

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo. Dự 

thảo đã đánh giá tương đối đầy đủ, bao quát về kết quả thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội quý I, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, phối hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát, cập nhật thông tin, số liệu mới nhất để hoàn thiện dự thảo, đồng 

thời bổ sung, nhấn mạnh các nội dung sau: 

Ngay từ đầu năm mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, bất lợi, phải dành 

nhiều thời gian, công sức, kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19, 

khắc phục hậu quả thiên tai do giông lốc, mưa đá, tình hình đó đã đặt ra những 

thách thức lớn đòi hỏi tính linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành 

và sự phối hợp chặt chẽ, nỗ lực thực hiện của các cấp, các ngành. Tuy nhiên với 

sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, cùng sự ủng hộ của cộng 

đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh luôn quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó 

khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020 nói riêng 

và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.  

a) Công tác chỉ đạo, điều hành cần bổ sung một số nội dung: 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã 

tập trung chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: vừa quyết liệt phòng chống dịch 

bệnh, khẩn trương khắc phục những thiệt hại; vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, 

thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh đã cùng các cấp, các ngành hết sức 

quan tâm chỉ đạo, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan chức 

năng của Quảng Tây, Trung Quốc, đề ra nhiều giải pháp sáng tạo, kịp thời, linh 

hoạt để đẩy mạnh thông quan, tháo gỡ khó khăn về xuất nhập khẩu hàng hóa, 

đạt được nhiều kết quả tích cực.  
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Chỉ đạo đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 biên tập lại ngắn 

gọn, sát với tình hình thực tế triển khai, thực hiện. Bổ sung công tác chỉ đạo 

phòng chống dịch đối với cả những người từ vùng dịch ngoài Trung Quốc trở về 

Việt Nam; chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đồng thời với phòng chống dịch 

bệnh trên gia súc, gia cầm. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 

90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chuẩn bị các điều kiện tổ chức 

hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 

17/8/2020); chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông và sách giáo khoa mới. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên 

phòng trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

04/02/2020; thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên 

địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

b) Về tình hình kinh tế - xã hội:  

Rà soát, cập nhật số liệu mới nhất trên tất cả các lĩnh vực, điều chỉnh một 

số số liệu về: phát triển doanh nghiệp; số lượng chốt kiểm soát xuất nhập cảnh 

trái phép tại khu vực biên giới, số người cách ly tại các khu cách ly của tỉnh; số 

liệu về buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là các vụ việc về kinh doanh khẩu 

trang, vật tư y tế trái quy định. Bổ sung số liệu về kết quả tháo gỡ khó khăn, đẩy 

mạnh xuất nhập khẩu; công tác thi đua khen thưởng. 

Bổ sung việc đã phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030; ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung và 

bãi bỏ một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của 

UBND tỉnh; thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ V, năm 2020.  

Khẳng định kết quả tích cực bước đầu trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Với vị trí một tỉnh địa đầu Tổ quốc, tiếp giáp với vùng dịch bùng phát 

mạnh, có nhiều nguy cơ do số lượng lớn người Việt Nam từ Trung Quốc về 

nước qua địa bàn tỉnh, từ các địa phương khác đến tỉnh tham gia hoạt động xuất 

nhập khẩu, nhưng với sự chủ động từ sớm trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng 

thuận, ủng hộ của Nhân dân đã kiểm soát tốt tình trạng lây nhiễm trong cộng 

đồng, đến nay chưa phát sinh ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

c) Bổ sung một số hạn chế, khó khăn về: các hoạt động về kinh tế, văn 

hóa - xã hội đều bị ảnh hưởng do diễn biến của dịch bệnh Covid-19, gây khó 

khăn cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, 

thu ngân sách giảm mạnh, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm... 

Triển khai thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn 

chậm, hết quý I mới khởi công được 25  số công trình.  nh hưởng, thiệt hại về 

nhà cửa, hoa màu do giông lốc, mưa đá gây ra. 

d) Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2020: 
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Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát 

triển kinh tế - xã hội, nêu cao quyết tâm, tập trung thực hiện quyết liệt các mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Bên cạnh công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung thực 

hiện quyết liệt nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh năm 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh theo 

Nghị quyết số 101/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp, các ngành 

quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan, nỗ lực vượt qua khó khăn; dự báo đúng tình hình, chuẩn bị các giải pháp 

cụ thể để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh, văn hóa - xã hội trở lại bình 

thường trong thời gian sớm nhất. Bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Đặc biệt quan tâm vấn đề quản lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái 

phép, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, tuần tra chốt 

chặn biên giới để hạn chế tối đa rủi ro, ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan dịch 

bệnh. Tăng cường quản lý, kiểm soát tốt các đối tượng: lái xe vận chuyển hàng 

hóa từ các tỉnh khác tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn; người từ các quốc gia 

khác trở về Việt Nam, đặc biệt là quản lý tạm trú, kiểm soát y tế đối với người 

nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng kịch bản chi tiết ứng 

phó dịch bệnh Covid-19 trong trường hợp phải cách ly một khu dân cư (hoàn 

thành trong tháng 3/2020), tổ chức diễn tập vào đầu tháng 4/2020. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện hoàn thành từng 

tiêu chí nông thôn mới, nhất là ở các xã điểm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra; tiếp tục đẩy mạnh phong trào 

xây dựng đường giao thông nông thôn.  

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về 

việc triển khai thực hiện dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc 

dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc  iang - Lạng Sơn. Xây dựng phương 

án sử dụng đất đối với diện tích đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn 

giao về địa phương quản lý tại các huyện Hữu L ng, Lộc Bình, Đình Lập. 

- Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án Phú Lộc I, II, III, 

Cụm công nghiệp Hợp Thành 1. Khẩn trương hoàn thành lập, trình phê duyệt 

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; có kế hoạch cụ thể 

về xây dựng và đưa vào hoạt động điểm du lịch mạo hiểm, phát triển du lịch 

cộng đồng tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu L ng. Thúc đẩy nhanh việc xây dựng 

đề án Phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Lạng Sơn. 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch trong trường học; có các biện 

pháp dạy học, ôn tập phù hợp trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-

19. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho việc tổ chức Hội khỏe Phù 

Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020 vào thời điểm thích hợp. Chủ động, 

tích cực trong công tác chuẩn bị tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của tỉnh, 

của đất nước. Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 

Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp bất 

thường và kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh. 
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 iao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, cập nhật, bổ 

sung các số liệu, khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh để trình Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. 

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 27-

CTr/TU ngày 29/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 54, tháng 4; 

trình Ban Chấp hành, kỳ thứ 20, tháng 6; Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Chủ trương xây dựng dự thảo Báo cáo trên để đánh giá kết quả thực hiện, 

rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chuẩn 

bị cho xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  

Nội dung dự thảo Báo cáo cơ bản đã bám sát theo Chương trình hành 

động số 07-CTr/TU. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, 

phối hợp với các Ban đảng Tỉnh ủy, bổ sung đánh giá các Chương trình 4, 5 tại 

Chương trình hành động số 07-CTr/TU trên cơ sở rà soát, cập nhật lại một số 

nội dung, số liệu cho thống nhất, tránh trùng lặp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chung và các chương trình công tác trọng tâm. Biên tập phần đánh giá chung và 

từng chương trình công tác trọng tâm cho phù hợp với kết quả đạt được.   

Tại phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chung cần bổ sung nội 

dung về công tác giải phóng mặt bằng, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh 

giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức diễn tập khu vực phòng 

thủ tỉnh. Trong đó, bổ sung việc tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (2009 - 2018), đầu tư xây dựng nâng cấp cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu chính Chi Ma. Cập nhật số liệu chính xác, đầy 

đủ hơn về kết quả thực hiện về hạ tầng điện nước, hạ tầng thương mại, thông tin 

và tuyển sinh đào tạo, lao động dạy nghề, giải quyết việc làm mới cho người lao 

động.  

Phần hạn chế, yếu kém cần đánh giá theo nguyên nhân khách quan, chủ 

quan. Bổ sung hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ chung về việc chỉ tiêu tăng 

trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người không đạt theo mục tiêu đề ra. 

Bổ sung các bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình hành động số 

07-CTr/TU. 

Cơ quan chủ trì tiếp thu, tập trung hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 3/2020 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Lạng 

Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương. 

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn là việc làm thường xuyên, cần 

thiết, nhất là trong tình hình các nguồn vốn của địa phương luôn biến động, phụ 

thuộc vào kết quả đạt được thực tế của các nguồn thu từ phí, sử dụng đất hằng 

năm; nhu cầu sử dụng vốn theo kết quả phê duyệt quyết toán chính thức của 
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từng dự án, c ng như việc bổ sung xử lý các công việc cần thiết, cấp bách phát 

sinh khác. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh thống nhất với các nguyên tắc, 

tiêu chí, phương án chi tiết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016 - 2020 tỉnh Lạng Sơn như Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất.  

 iao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo, trình lãnh đạo 

UBND tỉnh xem xét, ký ban hành để kịp tiến độ trình kỳ họp bất thường của 

HĐND tỉnh theo quy định. 

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh ủy quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. 

Việc đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết ủy quyền UBND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc cấp tỉnh quản lý là 

đúng quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019, phù hợp với 

tình hình thực tiễn, thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp để bảo đảm tính 

linh hoạt, kịp thời trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện các dự án đầu tư 

công. Cuộc họp thống nhất trước mắt chỉ đề xuất HĐND tỉnh ủy quyền cho 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhóm C; dự án nhóm B 

vẫn trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương để bảo đảm sự tập trung 

trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án có quy mô lớn.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 

trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành. UBND tỉnh 

cơ bản nhất trí với các dự thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình. Tuy nhiên, cần 

lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung tại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh c ng như 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh để bảo đảm hợp lý, tuân thủ đúng quy định; 

tiếp tục nghiên cứu, tham khảo, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện 

dự thảo Nghị quyết trong quá trình thẩm tra nội dung trước khi trình kỳ họp của 

HĐND tỉnh để bảo đảm Nghị quyết được ban hành rõ về nội dung, phù hợp điều 

kiện thực tế địa phương, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. 

5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về Điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10  ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình MTQ  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020  (trình kỳ họp bất thường 

HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Nội dung trình đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, 

ngành, đơn vị liên quan rà soát, thống nhất. Phần vốn đề nghị điều chỉnh nằm 

trong nguồn dự phòng 10  ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã được phân bổ; đề 

xuất điều chỉnh bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của các nội 

dung trong phạm vi được hỗ trợ từ nguồn vốn theo quy định. Qua xem xét, thảo 

luận UBND tỉnh nhất trí với nội dung trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư; lưu ý 

tiếp tục chỉnh sửa một số nội dung, căn cứ pháp lý tại dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh theo đúng quy định. 
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 iao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo, trình lãnh đạo 

UBND tỉnh xem xét, ký ban hành để kịp tiến độ trình kỳ họp bất thường của 

HĐND tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết được HĐND tỉnh thông 

qua, UBND các huyện lưu ý không phân bổ dàn trải nguồn vốn hỗ trợ thực hiện 

Đề án tổng thể hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn, biên giới theo Quyết 

định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ cho tất cả các 

thôn mà phải lựa chọn một số thôn có điều kiện khó khăn nhất để bảo đảm hỗ 

trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tổng nguồn vốn được phân bổ. 

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020; dự án có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh 

Lạng Sơn - Đoạn tuyến: Từ mốc 999 (Đồn Pò Mã) - Mốc 1014 (Đồn Bình Nghi) 

do Sở Tài nguyên và Môi trường trình. 

Đề án xây dựng Đường tuần tra biên giới quốc gia nói chung, trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn nói riêng là dự án, công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh 

được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của 

Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu phục vụ trực tiếp công tác quản lý và bảo vệ 

chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; 

bảo đảm cơ động cho các lực lượng và một số phương tiện trên các tuyến biên 

giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.  

Phương án tuyến Dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn - Đoạn 

tuyến: Từ mốc 999 (Đồn Pò Mã) - Mốc 1014 (Đồn Bình Nghi) do Bộ Tư lệnh 

Quân khu 1 làm chủ đầu tư, hiện nay đang thực hiện lập dự án đầu tư; UBND 

tỉnh đã nhất trí với phương án hướng tuyến dự án đường tuần tra biên giới trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn như Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đề xuất và cam kết thực hiện 

các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương trong việc hoàn thiện thủ tục để 

thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án trong thời gian sớm nhất. 

Để có cơ sở thực hiện, UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc không trình HĐND thông qua Nghị quyết thu hồi đất do 

dự án này không thuộc dự án thu hồi đất theo khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai 

(thuộc trường hợp thu hồi đất theo khoản 3, Điều 61 Luật Đất đai năm 2013) 

nhưng phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết bổ sung danh 

mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào 

các mục đích khác năm 2020 để làm cơ sở bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 đối với dự án này. 

Về các vướng mắc trong việc xây dựng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

của cấp huyện do không phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, xin ý kiến các 

chuyên gia để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề nhằm tháo 

gỡ các vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh. 
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7. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về 

tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn 

diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 

UBND tỉnh nhất trí với nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị để tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật 

đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến 

năm 2020 nước ta căn bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.  

 iao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, hoàn thiện lại dự thảo Tờ trình 

của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, trình UBND tỉnh trong tháng 3/2020. 

8. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 

18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, 

du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

kỳ 54, tháng 4; trình Ban Chấp hành, kỳ thứ 20, tháng 6; Sở Công Thương 

trình). 

UBND tỉnh đánh giá cao Sở Công Thương đã có nhiều cố gắng trong xây 

dựng dự thảo Báo cáo, dự thảo đã cơ bản bám sát với nội dung Nghị quyết số 

41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Yêu cầu Sở Công 

Thương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau: 

a) Phần kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết: 

- Về lĩnh vực thương mại: bổ sung kết quả phát triển mạng lưới siêu thị, 

trung tâm thương mại, hệ thống chợ các khu vực cửa khẩu, các thị trấn biên giới; 

phát triển thương mại nội địa; xây dựng mới các chợ tại khu vực nông thôn; các 

chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển thương mại ở khu vực 

cửa khẩu. 

- Về lĩnh vực du lịch: bổ sung số liệu các nguồn lực giành cho phát triển 

du lịch trong thời gian thực hiện Nghị quyết; một số công việc đang triển khai 

như xây dựng Đề án phát triển du lịch và bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng 

Sơn,... 

b) Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết: 

- Về bố cục: Đánh giá theo 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 

41-NQ/TU đề ra. 

- Cơ quan chủ trì rà soát, sắp xếp các nội dung từ mục 2.3 đến 2.6 thành 2 

nhóm nội dung 3 và 4 như tại Nghị quyết số 41-NQ/TU; bổ sung một số nội 

dung còn thiếu như phát triển du lịch, hoạt động của lĩnh vực ngân hàng và một 

số lĩnh vực khác. 

- Bổ sung tốc độ tăng trưởng kinh tế của từng giai đoạn làm nổi bật sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, nhất là chuyển dịch tích cực trong 
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lĩnh vực thương mại - dịch vụ; bổ sung công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

c) Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU đến 

thời điểm hiện tại, sau khi có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ 

đề xuất ban hành Nghị quyết mới phù hợp với tình hình và định hướng chỉ đạo 

của Trung ương, Tỉnh ủy. 

Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến tham gia, khẩn trương hoàn thiện dự 

thảo Báo cáo, trình UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào kỳ họp 

tháng 4/2020. 

9. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét 

duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn (thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND 

tỉnh; Sở Tư pháp trình). 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất sự cần thiết ban hành Quyết định mới 

thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh 

quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do các quy định trước đây không còn phù hợp. Cơ 

bản nhất trí với nội dung dự thảo, thống nhất không ban hành tiêu chí chấm 

điểm, Văn phòng công chứng được phép thành lập nếu đáp ứng đủ các tiêu chí 

theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Sở Tư pháp tiếp thu các ý kiến tham gia tại 

cuộc họp, bổ sung, làm rõ các nội dung sau: 

Tại khoản 1, Điều 6 về quy định tiêu chí trụ sở làm việc: “Trường hợp trụ 

sở Văn phòng công chứng được thuê, mượn phải có hợp đồng thuê, mượn hợp 

pháp” là chưa phù hợp, nên quy định theo hướng “dự kiến địa điểm đặt trụ sở 

Văn phòng công chứng phải có địa chỉ cụ thể”. Tính xác thực của địa điểm đặt 

trụ sở Văn phòng công chứng đã giao cho Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, 

xác minh quy định tại Điều 9 của dự thảo. 

Tại Điều 9 về xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập: cần quy định rõ về quy 

trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng. 

Tại Điều 9 và Điều 11: cần xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của Sở 

Tư pháp trong việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; 

kiểm tra, xác minh về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng công chứng. 

Sở Tư pháp rà soát về hình thức, nội dung văn bản, hoàn thiện, trình 

UBND tỉnh trong tháng 3/2020. 

10. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách 

giáo khoa (Sở  iáo dục và Đào tạo trình). 

Việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách 

giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh là cần thiết, theo 

hướng dẫn quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-B DĐT ngày 30/01/2020 của 

Bộ trưởng Bộ  iáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông. Sở  iáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tham 

gia, thực hiện các yêu cầu sau: 
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Xây dựng lại Tờ trình theo hướng giải trình, làm rõ về sự cần thiết ban 

hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, quá trình 

triển khai thực hiện xây dựng các tiêu chí, những nội dung cần xin ý kiến của 

UBND tỉnh... để trình UBND tỉnh. 

Đối với dự thảo Quyết định và Quy định cần hoàn thiện như sau: 

- Thống nhất ban hành Quyết định cá biệt của UBND tỉnh, sửa lại tên 

trích yếu như sau: Quy định tạm thời tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2020-2021. Tại 

căn cứ pháp lý bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. 

- Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa kèm theo Quyết định cần biên 

tập ngắn gọn, dễ gọi tên bám sát theo 02 nhóm tiêu chí quy định tại Thông tư số 

01/2020/TT-B DĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ  iáo dục và Đào tạo. 

Nghiên cứu sắp xếp 02 nhóm tiêu chí gồm có 10 tiêu chí cụ thể (mỗi nhóm tiêu 

chí gồm 5 tiêu chí) phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương và phù 

hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông; bảo đảm 

thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong quá trình tổ chức dạy học, tạo điều 

kiện cho việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh. Cụ 

thể: Nhóm tiêu chí I. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương gồm 

5 tiêu chí trong dự thảo như sau: Tiêu chí số 1, số 3, số 5, số 14, số 15; nhóm 

tiêu chí II. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông, 

gồm các tiêu chí: ghép tiêu chí số 6 và số 11, tiêu chí số 10, số 8, số 7, số 12.  

Rà soát chuẩn hóa câu từ bảo đảm chính xác, khoa học, hợp lý. Chỉnh sửa 

hình thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.  

 iao cơ quan soạn thảo hoàn thiện trình UBND tỉnh trước ngày 

25/3/2020; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ 

đạo, xem xét  trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. 

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, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- 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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