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

UBND tỉnh ngày 26/4/2021 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 168/BC-STNMT ngày 20/4/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc xem xét đề nghị cấp Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hồng 

Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng. 

Dự án Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ 

Hồng Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng nằm trong quy hoạch thăm dò, 

khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được phê 

duyệt tại Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh, đủ 

điều kiện xin cấp phép khai thác. Công ty TNHH Hồng Phong đã nghiêm túc 

thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản còn nợ tại các mỏ đá của Công ty; phần tiền phaṭ châṃ nôp̣ Công ty đã có 

văn bản cam kết nộp xong trước ngày 31/12/2021. 

Để tháo gỡ khó khăn do dic̣h bêṇh Covid-19 gây ra, tạo điều kiện cho 

Công ty ổn định sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh 

đồng ý chủ trương cấp Giấy phép khác thác mỏ đá vôi Hồng Phong II, xã Cai 

Kinh, huyện Hữu Lũng cho Công ty TNHH Hồng Phong. 

- Yêu cầu Công ty TNHH Hồng Phong rà soát, lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản 

năm 2010 và khoản 1 Điều 51 Nghị  định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;  

khẩn trương nộp các khoản tiền còn nợ tại mỏ Hồng Phong I, xã Hồng Phong và 

xã Phú Xá, huyện Cao Lộc vào ngân sách nhà nước theo đúng cam kết. 

- Giao Cục Thuế thường xuyên giám sát, đôn đốc việc nộp các khoản tiền 

còn nơ ̣ của Công ty TNHH Hồng Phong đối với các mỏ đá vôi nêu trên vào 

ngân sách nhà nước; xử lý theo quy điṇh của pháp luâṭ nếu Công ty châṃ nôp̣.  

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hồng 

Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng theo quy định.  

 2. Tờ trình số 19/TTr-SCT ngày 16/4/2021 của Sở Công Thương đề nghị 

phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.  
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 Trong những năm qua, hoạt động khuyến công của tỉnh đã mang lại hiệu 

quả thiết thực, huy động được các nguồn lực đầu tư thúc đẩy sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo ra năng lực sản xuất mới, phát triển các ngành 

nghề mới; nhiều cơ sở sản xuất mới trên địa bàn được thành lập, hỗ trợ đầu tư 

đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo 

việc làm, thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn tỉnh, đóng góp 

cho ngân sách. Để thúc đẩy hoạt động khuyến công trong thời gian tới, UBND 

tỉnh đồng ý chủ trương ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 - 2025. 

 Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương rà 

soát kỹ các danh mục, nội dung của Chương trình khuyến công, tập trung triển 

khai thực hiện các nội dung thật sự cần thiết, xác định thứ tự ưu tiên, đảm bảo 

tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và điều kiện thực tiễn của tỉnh.  

 Giao đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc 

triển khai thực hiện nội dung này. 

 3. Báo cáo số 143/BC-SKHĐT ngày 23/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về việc đề xuất điều chỉnh dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu Chi Ma, 

huyện Lộc Bình. 

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được Nhà đầu tư lập 

theo đúng quy định; được các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét, tổ chức 

thẩm định. Kết quả thẩm định cho thấy các nội dung đề xuất điều chỉnh dự án, 

cắt giảm quy mô đầu tư là phù hợp, theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về việc 

xác định lại các hạng mục thực sự cần thiết đầu tư, cũng như khả năng thực hiện 

giải phóng mặt bằng; hoàn thành dứt điểm dự án trong năm 2021. UBND tỉnh 

đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu Chi 

Ma, huyện Lộc Bình như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo dõi, 

đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng lộ trình, cam kết và các nội dung 

đã được UBND tỉnh chấp thuận. 

 4. Báo cáo số 142/BC-SKHĐT ngày 22/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về việc điều chỉnh dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng 

hợp Hữu Nghị. 

 Hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được nhà đầu tư lập 

theo đúng quy định; được các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét, tổ chức 

thẩm định. Các nội dung đề xuất điều chỉnh dự án là để phù hợp với tiến độ đầu 

tư, diện tích đất thực tế có thể giải phóng mặt bằng triển khai dự án; việc bổ 

sung mục tiêu hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp, tăng 

tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án. Nhà đầu tư đã chấp hành nộp phạt vi 
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phạm hành chính, lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án theo yêu cầu. Để tránh lãng 

phí nguồn lực đã đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tiến độ đưa vào 

khai thác sử dụng trong quý I/2022, UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh 

dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị 

như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

 Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo dõi, 

đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng lộ trình, nôị dung cam 

kết, đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai. Kiên quyết 

không xem xét điều chỉnh dự án trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng theo quy 

điṇh của pháp luâṭ. 

 Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú Gia Hà Nội triển khai 

tiếp các bước theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi 

trường và các quy định khác có liên quan. 

 5. Báo cáo số 79/BC-SKHĐT ngày 11/3/2021, Công văn số 661/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 26/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất điều 

chỉnh dự án Nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da Nguyên Hồng và 

Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Văn Lãng về kết 

quả kiểm tra, rà soát việc tuân thủ quy định pháp luật dự án.  

 Dự án đã được Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra năm 2019, việc lập hồ sơ 

điều chỉnh dự án là một trong các nội dung khắc phục tồn tại theo kết luận thanh 

tra đã chỉ ra. Báo cáo thẩm định cho thấy các nội dung đề xuất điều chỉnh dự án 

là cần thiết, phù hợp với thực tế triển khai thực hiện. Các cơ quan chuyên môn 

của tỉnh và huyện Văn Lãng đã tổ chức kiểm tra, xem xét thực tế, thống nhất đề 

xuất điều chỉnh dự án. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ 

tục đi vào hoạt động, UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Nhà máy 

thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da Nguyên Hồng như đề xuất của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

 Giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục xác nhận 

công trình xây dựng để quản lý theo quy định. 

 Yêu cầu Công ty cổ phần Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng tuân thủ 

theo đúng các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định 

khác có liên quan. 

 6. Tờ trình số 166/TTr-PTTH ngày 07/4/2021 của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh về việc phê duyệt Danh mục và dự toán kế hoạch mua sắm "Hệ 

thống máy phát thanh 5.000W và hệ thống trường quay thời sự trực tiếp của Đài 

PTTH tỉnh Lạng Sơn". 
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 Việc đầu tư thiết bị theo công nghệ số là phù hợp với xu thế phát triển của 

ngành phát thanh truyền hình của tỉnh cũng như trong cả nước. Danh mục và dự 

toán mua sắm "Hệ thống máy phát thanh 5000W và hệ thống trường quay thời 

sự trực tiếp của Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn" đã được các cơ quan chuyên môn 

thẩm định, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế. Kinh phí 

mua sắm đã được phân bổ 100% vốn tại Quyết điṇh số 2599/QĐ-UBND ngày 

15/12/2020 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đồng ý chủ trương mua sắm Hệ thống 

máy phát thanh 5000W và Hệ thống trường quay thời sự trực tiếp của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh như đề nghị tại Tờ trình trên. 

 Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định phê duyệt danh mục và dự toán kế hoạch mua sắm trên. 

7. Báo cáo số 148/BC-STC ngày 22/4/2021 của Sở Tài chính về việc xem 

xét đề xuất chủ trương cải tạo, sửa chữa phòng làm việc và mua sắm trang thiết bị 

hội trường cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Năm 2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện sáp nhập, số 

biên chế tăng lên (từ 38 biên chế lên 48 biên chế) trong khi số lượng phòng làm 

việc hiện có chưa đáp ứng được yêu cầu, vì vậy cần thiết cải tạo, sửa chữa một 

số phòng để đáp ứng nhu cầu làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh trong thời gian tới. UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cải tạo, sửa chữa phòng 

làm việc và mua sắm trang thiết bị hội trường cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh như đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trong tháng 5 năm 2021, bổ sung 

dự toán cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khoảng 500 triệu đồng để 

làm cơ sở triển khai thủ tục đầu tư; số kinh phí còn thiếu sẽ tiếp tục bố trí trên cơ 

sở tiến độ thực hiện và khả năng cân đối ngân sách. 

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện trình tự thủ tục đầu 

tư xây dựng theo quy định hiện hành. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh 

tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; hoàn 

thành trước ngày 20/5/2021.  

9. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương 

hoàn thành việc tổ chức đấu giá 02 khu đất tại khu phi thuế quan trong tháng 

5/2021. 

10. UBND các huyện, thành phố trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ kế 

hoạch công tác năm 2021, các nguồn lực đã được giao, chủ động lồng ghép, ưu 

tiên bố trí vốn, taṃ ứng vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị 

đầu tư các công trình, dự án, nội dung công việc thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia, trọng tâm là chương trình xây dựng nông thôn mới (các xã phấn đấu về 

đích nông thôn mới năm 2021), bảo đảm khởi công xây dựng các công trình trước 

ngày 01/7/2021. 

 11. Giao Văn phòng UBND tỉnh 



5 

 

 

- Tăng cường hơn nữa trong công tác tham mưu, giúp việc lãnh đạo UBND 

tỉnh; bám sát các nội dung công việc theo lĩnh vực được phân công, thường xuyên 

kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, các kết 

luận của lãnh đạo UBND tỉnh. Chủ động báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo UBND tỉnh 

những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.  

- Đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, tổng hợp các 

dự án có sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa, từ 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng và từ 50 ha đất rừng sản xuất trở lên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất, làm cơ sở để thực hiện giải phóng 

mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án. 

- Đôn đốc các sở, ban, ngành tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức 

Lễ Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (các hoạt động văn hóa nghệ 

thuật, công tác thi đua khen thưởng, lựa chọn ”công dân Lạng Sơn ưu tú”,...).  

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp Hữu Lũng, 

trong đó phải hoàn thành lập đề xuất chủ trương dự án tái định cư trong tháng 

5/2021. 

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo Đề án 

điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn. 

- Đôn đốc, phối hợp khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Thủ 

tướng Chính phủ phương án điều chỉnh Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - 

Chi Lăng) thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

- Phối hợp với Tập đoàn SunGroup, các cơ quan liên quan chuẩn bị chu 

đáo theo từng khâu, từng việc để phục vụ Lễ động thổ dự án Quần thể khu du 

lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. 

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, ban, ngành tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Cty TNHH Hồng Phong,  

  Cty CP TMSX Da Nguyên Hồng; 

- 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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