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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh  

(Ngày 15 tháng 6 năm 2020) 
 

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

15/6/2020 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 215/BC-STC ngày 04/6/2020 của Sở Tài chính về bổ sung 

kinh phí sửa chữa sân cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan công sở, an toàn cho cán bộ 

công chức trong cơ quan cũng như Nhân dân trong quá trình lưu thông trên phố 

Văn Miếu và phố Tuệ Tĩnh, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn thì việc cải 

tạo sân vườn, tường rào cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cần thiết. UBND 

tỉnh đồng ý chủ trương bố trí kinh phí để thực hiện cải tạo sân vườn, tường rào 

cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các nội dung, quy mô, kinh phí như đề xuất 

của Sở Tài chính tại Báo cáo trên. 

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

mưu UBND tỉnh cân đối, bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2020 

cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thực hiện cải tạo sân vườn, tường rào cơ quan. 

 2. Báo cáo số 234/BC-STNMT ngày 29/5/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả kiểm tra khu đất Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị 

giao đất đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Chi Lăng. 

 Công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Chi Lăng đã sử dụng nhiều 

năm, hiện nay đã xuống cấp, vị trí chưa thực sự hợp lý, diện tích chật hẹp, không 

đáp ứng đủ điều kiện để làm việc và lưu trữ hồ sơ, chứng từ giải quyết các chế 

độ BHXH, BHYT, BHTN cho người dân. Do đó, việc xem xét xây dựng Trụ sở 

Bảo hiểm xã hội huyện Chi Lăng tại vị trí khác là cần thiết. UBND tỉnh chấp 

thuận chủ trương giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn khu đất diện tích 

438,4m2 thửa số 87, tờ bản đồ địa chính số 21b, thuộc khu Thống Nhất II, thị 

trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng để đầu tư xây dựng mới Trụ sở Bảo hiểm xã hội 

huyện Chi Lăng. 

- Giao UBND huyện Chi Lăng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà 

soát, lập báo cáo, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là khu đất Trụ sở 

Trạm Khuyến nông huyện Chi Lăng, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND 

tỉnh quyết định.  

- Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn lập báo cáo, đề xuất phương án sắp 

xếp, xử lý tài sản công là Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Chi Lăng (cũ) báo cáo 
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Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam điều chuyển về cho UBND tỉnh Lạng 

Sơn (trực tiếp là UBND huyện Chi Lăng) để quản lý, sử dụng theo quy định. 

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh hoàn thiện trình tự, thủ tục lập phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công đối 

với khu đất Trụ sở Trạm Khuyến nông huyện Chi Lăng và khu đất Trụ sở Bảo 

hiểm xã hội huyện Chi Lăng (cũ) theo quy định. 

 - Sau khi có văn bản điều chuyển tài sản, Sở Tài nguyên và Môi trường có 

trách nhiệm thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh 

và UBND huyện Chi Lăng theo quy định.  

 3. Báo cáo số 236/BC-SKHĐT ngày 10/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về thẩm định đề xuất dự án Nâng cấp, cải tạo xây dựng Chợ xã Vũ Lăng, 

huyện Bắc Sơn. 

 Đề xuất dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển thương mại của 

tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên 

quan, phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương 

mại nói chung và hệ thống chợ nói riêng trên địa bàn tỉnh; Nhà đầu tư đáp ứng 

điều kiện về năng lực tài chính và các điều kiện khác để thực hiện dự án. Hồ sơ 

đề xuất dự án đầu tư đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định theo quy 

định hiện hành. UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo 

xây dựng Chợ xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tại Báo cáo trên. 

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

UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên. 

 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: KHĐT, TC, TNMT, XD, NNPTNT; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện: BS, CLg, TPLS;  

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

- Lưu: VT, THNC (PT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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