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Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 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 Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn 

(ĐH.28), huyện Cao Lộc (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình).  

Hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến đường ĐH.28 (Cao Lộc - Ba Sơn) đã và 

đang xuống cấp nghiêm trọng, nên việc sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường trên để phục vụ nhu cầu dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội cho 09 xã với 

khoảng 04 vạn dân trong khu vực dự án, đồng thời cải thiện khả năng lưu thông 

hàng hóa xuất nhập khẩu trên tuyến đường tới cửa khẩu Co Sâu là cần thiết. Tuy 

nhiên, qua xem xét, thảo luận cho thấy phương án đề xuất của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh (Phương án 1: quy mô xây dựng đường cấp IV miền 

núi, tổng mức đầu tư 559 tỷ đồng) là chưa thực sự phù hợp, với một số lý do cụ 

thể sau:  

- Về nhu cầu phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Co Sâu: 

những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018 và 2019 tình hình xuất nhập khẩu 

hàng hóa qua cửa khẩu Co Sâu đã giảm rất mạnh, lượng xe tải chở hàng hóa 

phục vụ xuất khẩu lưu thông trên tuyến đường không đáng kể. Dự báo trong thời 

gian tới, tình hình xuất nhập khẩu qua cửa khẩu trên tiếp tục xu hướng giảm do 

chính sách biên mậu của Trung Quốc có sự thay đổi, theo hướng giảm dần tỷ 

trọng hàng hóa đi theo đường tiểu ngạch, tăng cường xuất nhập khẩu chính 

ngạch và theo dự báo sẽ không tiếp tục đi qua cửa khẩu Co Sâu. Do vậy, việc 

đầu tư cải tạo tuyến đường chỉ nên tập trung vào mục tiêu chính nhằm bảo đảm 

phục vụ nhu cầu dân sinh đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của các xã trong khu vực, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân địa 

phương. Trường hợp cửa khẩu Co Sâu tiếp tục hoạt động trong ngắn hạn và 

trung hạn thì việc sử dụng công nghệ cào bóc, tái sinh nguội mặt đường kết hợp 

tăng cường thêm 01 lớp cấp phối đá dăm, láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn vẫn bảo 

đảm phục vụ tốt nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa tới cửa khẩu mà chưa 

cần thiết phải mở rộng quy mô tuyến.  

- Về nguồn vốn: dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 nguồn kinh phí trung 

ương phân bổ cho tỉnh Lạng Sơn tương tự giai đoạn trước, khó có thay đổi tăng 
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đột biến. Trong khi đó tỉnh phải cân đối khoản vốn lớn để xử lý nợ xây dựng cơ 

bản chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020; bố trí vốn hỗ trợ dự án đường cao tốc 

Hữu Nghị - Chi Lăng; cải tạo, nâng cấp đoạn Km3+700-Km18 Quốc lộ 4B và 

tiếp tục xem xét chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng khác. Vì vậy, việc 

lựa chọn quy mô dự án đường cấp IV miền núi với tổng mức đầu tư khoảng 559 

tỷ đồng sẽ tiếp tục gây áp lực lớn lên Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025, phần ngân sách còn lại không bảo đảm khả năng để xử lý những vấn 

đề cần thiết, cấp bách phát sinh trong giai đoạn tới. 

Để bảo đảm sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất, lựa 

chọn quy mô đầu tư tuyến đường trên phù hợp nhất với nhu cầu thực tế, UBND 

tỉnh cơ bản nhất trí với phương án 2 tại Tờ trình số 498/TTr-BQLDA ngày 

18/6/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, thực hiện đầu tư cải tạo 

tuyến đường trên cơ sở hiện trạng đạt quy mô đường cấp VI miền núi. Yêu cầu 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông 

vận tải, UBND huyện Cao Lộc và cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện 

phương án trên, trong đó tính toán bổ sung đầu tư cải tạo các đoạn tuyến đi qua 

Khu công nghiệp Hợp Thành, khu vực trung tâm xã trên tuyến, khu vực cửa 

khẩu Co Sâu với quy mô hợp lý; đồng thời lựa chọn đầu tư các công trình trên 

tuyến cũng như cải tạo lại các đoạn tuyến khác phù hợp với yêu cầu thực tế; 

chưa đặt vấn đề thu hồi, phát triển quỹ đất dọc hai bên tuyến đường. Tính toán 

đề xuất tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 300 tỷ đồng. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện nội dung 

đề xuất dự án theo đúng yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 

23/6/2020 để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp giữa năm 2020. 

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

tỉnh  về điều  chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 

tỉnh về phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2030 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình). 

  Ngày 10/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về 

phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030, trong đó đã rà soát, điều chuyển các loại rừng trên địa bàn tỉnh 

(phòng hộ, sản xuất, đặc dụng) để xác định lại diện tích, quy mô, cơ cấu ba loại 

rừng đến năm 2030 trên bản đồ và thực địa theo đúng tiêu chí các loại rừng theo 

quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp thực tiễn địa phương để phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đang tích cực tổ chức 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết 

định số 240/QĐ-TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030; Quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2040. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện Đồ án quy hoạch 

để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có gặp một số khó khăn do các vị trí 

xác định thực hiện công trình, hạ tầng phục vụ cho dự án Quần thể khu du lịch 
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sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn nằm trên đất quy hoạch đất rừng phòng hộ theo Đề 

án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn. Tại thời điểm rà soát, điều chỉnh 

ba loại rừng thì việc lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia 

Mẫu Sơn chưa hoàn thành, do đó các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như Nhà 

đầu tư chưa xác định được cụ thể vị trí thực hiện các nội dung dự án. 

 Qua rà soát, đánh giá cho thấy các vị trí dự kiến xây dựng công trình đều 

phù hợp với thực tế, việc điều chuyển quy hoạch sử dụng đất rừng tại các vị trí 

này không có tác động lớn đến cảnh quan, sinh thái cũng như chức năng phòng 

hộ của diện tích rừng còn lại trong khu vực. UBND tỉnh thống nhất việc đề xuất 

điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh là 

cần thiết và phù hợp theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 18 Luật Lâm 

nghiệp. 

 Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tham gia 

tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, trình UBND tỉnh chậm nhất sáng ngày 23/6/2020 

để xem xét trình HĐND tỉnh. Theo đó thống nhất điều chỉnh 155,9 ha đất hiện 

trạng có rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, điều chuyển 206,5 ha đất quy hoạch 

rừng phòng hộ hiện trạng là đất trống ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp. Tính 

toán lại chính xác cơ cấu tỷ lệ các loại rừng sau điều chỉnh.  

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp UBND huyện 

Lộc Bình tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tên dự 

án, các chỉ tiêu sử dụng đất của dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo 

Mẫu Sơn cho phù hợp với các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của Thủ tướng 

Chính phủ và nhu cầu sử dụng đất thực tế hiện nay.  

 3. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực 

hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng 

cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Công an tỉnh trình).  

 Qua 11 năm thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 

11/5/2009 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 

26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực. Tuy nhiên, với đặc thù là một tỉnh biên giới có vị trí địa lý thuận lợi, 

tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, cả về tính chất, mức độ và quy mô 

của tội phạm; phương thức, thủ đoạn buôn bán, vận chuyển ma túy ngày càng 

tinh vi hơn; Lạng Sơn là địa bàn tội phạm ma túy sử dụng để trung chuyển ma 

túy từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại. Vì vậy, cần thiết phải ban hành 

Chương trình hành động mới thay thế Chương trình số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy, 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo 

chỉ đạo của trung ương để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy trên địa bàn tỉnh.  
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 Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ban hành Chương trình hành động của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của 

Bộ Chính trị, do phòng, chống và kiểm soát ma túy luôn là vấn đề lớn, phức tạp, 

được cả xã hội quan tâm, cần có nội dung bao trùm và phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện; bảo đảm phù 

hợp với yêu cầu chỉ đạo của Trung ương. 

Yêu cầu Công an tỉnh tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chỉnh sửa, bổ 

sung tại mục II về nhiệm vụ và giải pháp các nội dung sau: 

- Bổ sung thêm phần nội dung về: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật 

và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, chuyên đề về phòng 

chống và kiểm soát ma túy.  

- Tại mục 1 về tăng cường sự lãnh đạo cần bổ sung nội dung về nắm chắc 

diễn biến, đánh giá, thống kê chính xác tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy để có 

biện pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy; thường xuyên dự báo sát, đúng về 

diễn biến tình hình ma túy trên địa bàn để có biện pháp phòng chống kịp thời, 

hiệu quả.  

- Tại mục 2 về công tác tuyên truyền cần bổ sung, nhấn mạnh việc tập 

trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm (khu vực biên giới, đô thị…), các 

nhóm đối tượng có nguy cơ cao (thanh thiếu niên không có công ăn việc làm…). 

Tích cực phát động phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc, huy động quần chúng 

Nhân dân hưởng ứng, tham gia tố giác tội phạm ma túy; đồng thời có biện pháp 

bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật về thông tin, sức khỏe, tính mạng cho cá nhân 

và thân nhân người tố giác. 

- Tại mục 3 về nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan chuyên trách 

phòng chống ma túy cần bổ sung nội dung tăng cường mở các đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Ngoài việc 

phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong tỉnh còn phải phối hợp tốt với 

các lực lượng chức năng của Trung ương, của các tỉnh bạn trong việc triệt phá 

các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Các cơ quan 

chuyên trách cần tăng cường hình thức xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo 

dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân và 

nâng cao tính răn đe đối với tội phạm. 

Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo, trình 

UBND tỉnh trong tháng 6/2020. 

 4. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ 

thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng (Sở Thông tin và Truyền thông trình). 

Việc ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện 

Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh 
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mạng là cần thiết. Nội dung dự thảo Kế hoạch cơ bản đã bám sát nội dung Chỉ 

thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương. 

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ 

quan liên quan, bổ sung, hoàn thiện dự thảo như sau: 

- Đối với dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh: bổ sung, 

hoàn thiện dự thảo Tờ trình theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 225-QĐ/TU 

ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trình tự, hồ sơ, thủ tục 

đối với các nội dung trình hội nghị Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

ban hành văn bản sau hội nghị. 

- Đối với dự thảo Kế hoạch: gộp khoản 1 Mục I và khoản 1 Mục II để 

tránh trùng lặp; tại Mục II nghiên cứu bổ sung nội dung thể hiện vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng. 

Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trong 

tháng 6/2020. 

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, 

phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Thông tin và Truyền thông trình). 

UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết ban hành Quyết định để thực hiện 

thẩm quyền của UBND tỉnh được giao tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 

12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các 

cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.  

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến tham gia tại 

cuộc họp, bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung sau: 

- Tại dự thảo Quyết định: tại Điều 2 bỏ nội dung quy định “Quyết định số 

03/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn… hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành”. 

- Tại dự thảo Quy chế: rà soát, bỏ một số nội dung không cần thiết, nội 

dung trùng lặp (như khoản 3 Điều 1, một số nội dung tại Chương I); điều chỉnh 

lại nội dung tại khoản 4 Điều 2 theo như quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 

số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; quy định lại 

điểm b khoản 2 Điều 13 bảo đảm mạch lạc, rõ nghĩa hơn; rà soát, điều chỉnh gộp 

một số nội dung tương tự nhau tại dự thảo để tránh trùng lặp (điểm a và điểm b 

khoản 1 Điều 14, Điều 15 và Điều 17). 

Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh ban 

hành trong tháng 6/2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-28-2018-qd-ttg-nhan-van-ban-dien-tu-giua-co-quan-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-387269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-28-2018-qd-ttg-nhan-van-ban-dien-tu-giua-co-quan-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-387269.aspx
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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-NC (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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