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  (ngày 23 tháng 9 năm 2020) 
 

 

 

Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 

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

tỉnh kết luận các nội dung họp như sau:  

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghi ̣quyết của 

HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2021 - 2025 (Sở Giao thông vận tải trình). 

Trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn giai 

đoạn 2016 - 2020 và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, 

UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 

2025 theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật.   

Sở Giao thông vận tải đã thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục hoàn thiện 

bước đề nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định. Để Nghị quyết ban hành có 

tính khả thi, phù hợp với các quy định và tình hình thực tiễn, Sở Giao thông vận 

tải tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa lại các dự thảo theo hướng sau: 

- Cơ chế chính sách hỗ trợ phân theo trình độ phát triển của từng khu vực 

khó khăn để quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phù hợp, khả thi; 

lưu ý chỉ huy động cộng đồng dân cư đóng góp xây dựng đường trục thôn, ngõ 

xóm và đường trục chính nội đồng để phù hợp với khả năng xã hội hóa. 

- Xác định rõ các nguồn vốn thực hiện chính sách bao gồm cả nguồn vốn 

từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình muc̣ 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030 và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác; phân rõ nội dung hỗ trợ, 

mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp theo 

từng loại đường.  

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh sẽ xây dựng Đề 

án hoặc Kế hoạch để triển khai thực hiện cụ thể, xây dựng dự toán ngân sách 

giai đoạn 2021 - 2025 cũng như bố trí vốn ổn định hằng năm để việc thực hiện 

chính sách được chủ động, hiệu quả. 

Cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây 

dựng Nghị quyết, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 01/10/2020 để xin ý kiến 
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Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời chủ động thực hiện các nội dung có liên 

quan bảo đảm tiến độ trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh để công tác 

hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn không bị gián đoạn.  

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 205-KL/TU 

ngày 20/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU 

ngày 25/5/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng công trình phòng thủ trong khu căn cứ 

chiến đấu 1 của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ kỳ 60, tháng 10) (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình).  

(Có Thông báo kết luận riêng). 

3. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TU ngày 

31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hoá tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo (trình Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 60, tháng 10) (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình). 

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

chủ động, tích cực xây dựng dự thảo Báo cáo. Dự thảo đã cơ bản hoàn thiện theo 

kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề, đã bám sát theo Nghị 

quyết 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với 

nội dung dự thảo Báo cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý 

kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo như sau: 

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: bổ sung nội dung đánh giá công tác phối 

hợp, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong 

việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU. 

Về kết quả thực hiện: dự thảo cần làm nổi bật được vai trò, tác động tích 

cực của Nghị quyết số 25-NQ/TU kể từ khi được ban hành và triển khai thực 

hiện đã tạo sự thay đổi, chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh như việc khôi phục, phục dựng 

lại các di tích lịch sử, văn hóa, văn nghệ truyền thống... Trong đó tiêu biểu là 

góp phần nâng cao ý thức của người dân, nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.  

Bổ sung, đánh giá kỹ hơn kết quả thực hiện phục dựng, bảo tồn và phát 

huy loại hình di sản văn hóa phi vật thể, số lượng hình thành làng văn hóa cộng 

đồng, làng nghề truyền thống, trong đó chỉ rõ nội dung đã thực hiện, nội dung 

chưa thực hiện. Bổ sung số liệu, đánh giá về việc phát triển tổ đội văn nghệ 

truyền thống tại cơ sở; về xây dựng các tiêu chí đặc trưng về bản sắc văn hóa, 

con người Xứ Lạng; về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu điện tử để quản lý, bảo tồn, khai thác, sử dụng và phát huy 

các di sản văn hóa; về thực trạng, kết quả công tác quản lý các nguồn thu tại các 

điểm di tích trên địa bàn tỉnh và một số vướng mắc, bất cập trong việc triển khai 

thực hiện các Luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.   

Rà soát, xem xét lại về tỷ lệ đảng viên, quần chúng được tuyên truyền, 

phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TU và các văn bản liên quan 

theo các hình thức khác nhau; thống kê lại số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành  

để triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU theo hướng chỉ thống kê các 
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văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án... của HĐND, 

UBND tỉnh.  

Hiện nay, Nghị quyết số 25-NQ/TU đang còn hiệu lực và chưa có văn bản 

chỉ đạo, chủ trương mới của Trung ương về công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa. Do đó, thống nhất kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 

hành Kết luận để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, trong đó có xem 

xét, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu mới, phù hợp để tập trung chỉ 

đạo thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, dự thảo Báo cáo và bổ sung dự thảo Kết luận của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/10/2020 để trình 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ tháng 10/2020.  

4. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 

11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến 

đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 60, tháng 10) (Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trình). 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh sửa lại dự thảo báo cáo như sau: 

- Về kết quả thực hiện: bổ sung mục về công tác phổ biến, tuyên truyền, 

quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TU. Bổ sung một số cơ chế chính sách như: 

chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2018 - 2030, chính sách về khu kinh tế cửa khẩu, về hỗ trợ công tác giải phóng 

mặt bằng... Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đã ban hành 

liên quan đến xúc tiến đầu tư.  

Rà soát, cập nhật lại chính xác nội dung giải quyết thủ tục hành chính 4 tại 

chỗ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; làm rõ kết quả cải cách 

thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp (cắt giảm số lượng 

thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian và các bước giải quyết thủ tục hành 

chính...). Phân tích, làm rõ thực trạng nguồn nhân lực thực hiện công tác xúc 

tiến đầu tư và nhấn mạnh chủ trương thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, 

thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn trực thuộc UBND tỉnh.   

Bổ sung đánh giá một số nội dung như dịch vụ tổng hợp (logistic), kết quả 

tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; công tác tư vấn, đồng hành hỗ trợ 

doanh nghiệp sau khi phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư để tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp. Đánh giá rõ nét hơn về công tác xây dựng, triển khai 

thực hiện các quy hoạch liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư. Bổ sung kết 

quả giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp 

trong quy hoạch và bổ sung phát triển các cụm công nghiệp tại một số huyện, 

thành phố; kết quả đầu tư dự án Khu trung chuyển hàng hóa, khu phi thuế quan, 

khu chế xuất; kết quả xử lý các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật, gây 

lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh. 

- Về mục tiêu phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà 

nước cần bám sát theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  
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Đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn phi chính phủ 

nước ngoài (NGO) và các nguồn tài trợ khác không đạt chỉ tiêu của giai đoạn 

trước cần xem xét tính toán, dự ước cho phù hợp với giai đoạn tới. Phấn đấu chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh đạt nhóm khá so với cả nước. 

Về định hướng hoạt động xúc tiến đầu tư cần theo từng nhóm ngành, lĩnh 

vực trọng tâm. Trong đó bổ sung nội dung về đầu tư xây dựng các khu đô thị 

mới, khu dân cư mới, bao gồm cả định hướng mở rộng thành phố Lạng Sơn, mở 

rộng thị trấn các huyện.  

Cơ quan chủ trì bổ sung dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện các nội dung, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

05/10/2020 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ tháng 10/2020. 

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

quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa 

phương năm 2019 (Sở Tài chính trình). 

Sở Tài chính đã xây dựng các dự thảo đảm bảo đúng quy trình theo quy 

định. UBND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết 

toán chi ngân sách địa phương năm 2019. Riêng dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh cần điều chỉnh lại căn cứ về Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 

2019 của tỉnh Lạng Sơn cho phù hợp với quy định của pháp luật.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hoàn 

thiện các dự thảo, báo cáo UBND tỉnh xem xét để trình kỳ họp cuối năm 2020 

của HĐND tỉnh. 

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: TU, 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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