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Sau khi xem xét Báo cáo giao ban thường kỳ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh ngày 28/9/2020 do Văn phòng UBND tỉnh trình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:  

1. Báo cáo số 246/BC-SXD ngày 18/9/2020 của Sở Xây dựng về xem xét đề 

nghị tài trợ lập Quy hoạch các khu nghỉ dưỡng sinh thái tại xã Hữu Liên, xã Yên 

Thịnh, huyện Hữu Lũng. 

Xã Hữu Liên, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng là khu vực có dư địa, tiềm 

năng phát triển du lịch, là một trong những địa điểm được tỉnh xác định phát triển 

du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trong thời gian tới. Để có căn cứ thu hút các 

nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết đầu tư phát triển du lịch tại đây, cũng như quản 

lý các dự án du lịch, cần thiết tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo quy 

định của pháp luật hiện hành. UBND tỉnh hoan nghênh sự quan tâm, ủng hộ và 

đồng ý về chủ trương tiếp nhận tài trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất 

động sản Việt Nam để thực hiện lập các đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng nông thôn mới và quy hoạch phân khu xây dựng tại xã Hữu Liên và xã Yên 

Thịnh như đề nghị của Sở Xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển của Nhà 

nước, phát huy ý tưởng, sự sáng tạo của Công ty và đơn vị tư vấn lập quy hoạch.  

Thống nhất quan điểm là cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện các quy 

trình thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch theo quy định. Công ty Cổ phần 

Đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Nam trực tiếp thanh toán kinh phí lập quy 

hoạch cho đơn vị tư vấn, tỉnh tiếp nhận sản phẩm quy hoạch.  

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

+ Tổ chức lập các quy hoạch phân khu cho các khu vực tại xã Hữu Liên, xã 

Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng theo quy định; 

+ Hướng dẫn UBND xã Hữu Liên, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng tổ chức 

lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới của xã, trình cấp 

có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; 

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hữu Lũng 

tạo điều kiện, phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất 

động sản Việt Nam trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến công tác 

tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng trên. 
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2. Báo cáo số 804/BC-UBND ngày 21/9/2020 của UBND thành phố Lạng 

Sơn về kết quả rà soát, khôi phục mốc giới bảo vệ khu vực I, II Khu di tích danh 

thắng Nhị Tam Thanh - núi Tô Thị và thành Nhà Mạc. 

Việc tổ chức xác định, cắm mốc bảo vệ khu vực I, II tại Khu di tích danh 

thắng Nhị Tam Thanh - núi Tô Thị và thành Nhà Mạc là việc làm cần thiết, 

UBND tỉnh đồng ý về chủ trương thực hiện công tác quản lý Khu di tích danh 

thắng Nhị Tam Thanh - núi Tô Thị và thành Nhà Mạc.  

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đề nghị của UBND thành 

phố Lạng Sơn, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý 

Khu di tích danh thắng Nhị Tam Thanh - núi Tô Thị và thành Nhà Mạc theo đúng 

quy định; hoàn thành trước ngày 15/10/2020.  

3. Báo cáo số 390/BC-SKHĐT ngày 18/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về xem xét bổ sung hạng mục thuộc công trình Nhà ở cho học sinh, vận động viên 

năng khiếu của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh.  

Để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu nội trú, sinh hoạt 

của vận động viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên năng khiếu, 

góp phần phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, UBND tỉnh đồng ý bổ 

sung các hạng mục thuộc Nhà ở cho học sinh, vận động viên năng khiếu của 

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh như đề nghị của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên. 

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền 

cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cân 

đối, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện dự án theo lộ trình và khả năng 

bảo đảm ngân sách.  

4. Tờ trình số 240/TTr-STC ngày 17/9/2020 của Sở Tài chính về thẩm định, 

phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Việc lập, thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống 

Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã bảo 

đảm trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 

của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay công nghệ thông tin luôn có 

sư ̣thay đổi theo hướng ngày càng có nhiều tiêṇ ích, hiêụ quả, dê ̃thao tác đối với 

các ứng duṇg nên việc đề xuất thời gian thuê trong 5 năm là chưa phù hợp, không 

linh hoaṭ. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn 

thiện lại dự thảo Kế hoạch thuê dịch vụ trên theo hướng: lần đầu tiên se ̃thưc̣ hiêṇ 

hơp̣ đồng thuê trong các tháng còn lại của năm 2020 và năm 2021, sau đó đánh giá 

toàn diêṇ các vấn đề liên quan để quyết điṇh viêc̣ thuê dic̣h vu ̣từ năm 2022 trở đi; 
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đồng thời cần làm rõ về nguồn vốn thực hiện nội dung này; báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định.  

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhiêṃ vu ̣trọng tâm của các ngành đã được UBND 

tỉnh phê duyệt (rà soát cụ thể nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ có khả năng hoàn 

thành hoặc không thể hoàn thành đúng tiến độ) và các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhất là các nhiệm vụ đa ̃quá thời haṇ nhưng 

chưa hoàn thành.  

 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: XD, VHTT&DL, TNMT,  

KHĐT, NN&PTNT, TC, TT&TT;  

- UBND huyện Hữu Lũng, TPLS;  

- Công ty CP Đầu tư kinh doanh  

BĐS Việt Nam;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CV, TH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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