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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh  

(Ngày 18 tháng 5 năm 2020) 
 

Sau khi xem xét Báo cáo giao ban thường kỳ Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 

18/5/2020 do Văn phòng UBND tỉnh trình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 

tịch phụ trách UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:  

1. Báo cáo số 67/BC-SKHĐT ngày 09/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về việc kiểm tra, xem xét đề xuất chủ trương sửa chữa, cải tạo trụ làm việc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua gần 20 năm khai 

thác sử dụng, một số hạng mục công trình đã xuống cấp, hư hỏng cần thiết phải 

sửa chữa, cải tạo để đáp ứng công năng sử dụng và đảm bảo điều kiện làm việc. 

UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Văn  

hóa, Thể thao và Du lịch với quy mô cải tạo, mở rộng 03 phòng làm việc, sửa 

chữa Công trình vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước và các công trình phụ trợ như 

đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên. 

 Giao Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn thực hiện từ nguồn chi khác ngân 

sách tỉnh và các khoản chi hợp pháp khác theo khả năng cân đối ngân sách trong 

6 tháng cuối năm. 

 2. Báo cáo số 168/BC-SKHĐT ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về xem xét sửa chữa cấp bách các hồ chứa có nguy cơ cao mất an toàn trước 

mùa mưa, lũ năm 2020. 

 Việc sửa chữa cấp bách các hồ chứa có nguy cơ cao mất an toàn trước 

mùa mưa, lũ năm 2020 là cần thiết, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018, Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL 

ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng 

cường bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2020. UBND tỉnh 

đồng ý chủ trương cho đầu tư sửa chữa cấp bách hư hỏng 03 Hồ: Kéo Quân xã 

Tri Phương, huyện Tràng Định, kinh phí không quá 1,2 tỷ đồng; Cốc Lùng, xã 

Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, kinh phí không quá 1 tỷ đồng; Bình Thái thuộc 

địa bàn xã Thái Bình và thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, kinh 

phí không quá 1,2 tỷ đồng. 

Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh  

trình UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí từ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh 

để thực hiện sửa chữa các hồ trên trong năm 2020 theo quy chế quản lý Quỹ này. 

 Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan rà soát, theo dõi chặt chẽ việc quản lý các hồ, đập trên địa 
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bàn tỉnh. Đối với Hồ Bình Thái, huyện Đình Lập sau khi sửa chữa xong, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đình 

Lập báo cáo cấp thẩm quyền, đề xuất đơn vị quản lý cho phù hợp với năng lực 

và tình hình thực tế. 

3. Báo cáo số 166/BC-STC ngày 09/5/2020 của Sở Tài chính về việc bố 

trí kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cầu Kỳ 

Cùng, thành phố Lạng Sơn. 

 Đề xuất của Sở Tài chính là phù hợp với tình hình thực tế. UBND tỉnh đồng 

ý với kiến nghị của Sở Tài chính về tạm thời chưa thu hồi vốn tạm ứng ngân sách 

tỉnh, ứng trước dự toán đã bố trí tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 

12/12/2019 của UBND tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn với số kinh phí là 24.594 triệu 

đồng.  

Giao Sở Tài chính trên cơ sở nguồn thu ngân sách, chủ động nhập dự toán 

trên hệ thống TABMIS cho Dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn bảo đảm 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Sau khi dự án hoàn 

thành thủ tục ứng vốn từ Quỹ phát triển đất sẽ tổ chức thu hồi vốn tạm ứng theo 

quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ 

Phát triển đất tỉnh tại Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của 

UBND tỉnh theo hướng đơn giản hóa các thủ tục ứng vốn từ Quỹ.  

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố 

Lạng Sơn thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời 

thanh toán, hoàn trả dự toán sau khi Dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn 

được ứng vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh.  

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn hướng dẫn nghiệp vụ thanh 

toán, thu hồi vốn tạm ứng, ứng trước theo quy định. 

4. Báo cáo số 171/BC-SKHĐT ngày 11/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc xem xét cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đang được Sở Y tế tổ chức cải tạo, sửa 

chữa một số hạng mục thiết yếu theo nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 18/4/2019. Tuy nhiên, trong quá trình triển 

khai thực hiện có một số hạng mục khác tiếp tục xuống cấp, cần thiết phải được 

cải tạo ngay để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh của cơ sở. 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp tục bổ sung sửa chữa, cải tạo các hạng 

mục nhà A, B, C, D với số kinh phí khoảng 900 triệu đồng, theo hình thức bổ 

sung vào dự án đang thực hiện như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo 

cáo số 171/BC-SKHĐT ngày 11/5/2020. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh 

hoặc từ nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch 

vụ khám bệnh trong năm 2021 bổ sung tiếp cho dự án đang thực hiện. Sở Y tế 

khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung dự án, trình thẩm 

định, phê duyệt để tổ chức thực hiện.  
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Đối với hạng mục xây dựng mới: giao Sở Y tế lập đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, gửi Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong 6 tháng cuối năm 2020 để tổ chức triển 

khai thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Yêu cầu Sở Y tế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, đề 

xuất các dự án, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả; khẩn trương đôn đốc nhà thầu đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. 
   

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: KHĐT, TC, YT, GTVT,  

  NNPTNT, VHTTDL, KBNNLS; 

- UBND các huyện: TĐ, HL, ĐL, TPLS;  

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 

- 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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