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Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 3)  

(ngày 23 tháng 6 năm 2021) 
 

 

Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 6 năm 2021 (kỳ 3). 

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 và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài 

học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh (Sở 

Giáo dục và Đào tạo trình). 

Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của 

Chính phủ ban hành quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ 

sở giáo dục phổ thông công lập, UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết đề nghị 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ 

trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông công lập trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tạo sự thống nhất các khoản thu 

mang tính chất dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí bảo 

đảm công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thu, sử dụng các khoản thu 

theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục công lập; nâng cao chất lượng và đẩy 

mạnh xã hội hoá giáo dục và tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục.  

Qua xem xét, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Giáo 

dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện 

dự thảo Nghị quyết như sau: 

- Về trích yếu văn bản: Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt mức thu, các 

khoản thu dịch vụ ngoài học phí phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Thống nhất phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng có cả Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên; bổ sung đối tượng áp dụng gồm: trẻ mầm non, học sinh học tập tại các cơ 

sở giáo dục trên.  

- Nghiên cứu, thiết kế các nội dung chính, có tính chất độc lập theo từng 

Điều riêng.  

- Biên tập mạch lạc nội dung “Thu để phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu 

của học sinh trong các cơ sở giáo dục, không nhất thiết phải thu đầy đủ các 

khoản thu tại Nghị quyết này”.  

- Nghiên cứu, bổ sung nội dung về việc miễn giảm một số khoản thu phù 

hợp đối với học sinh thuộc đối tượng chính sách, khó khăn.  
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- Không quy định nội dung về tiền tài liệu học tập được thu theo giá bìa.  

- Nghiên cứu sự cần thiết quy định về mức thu dạy học tăng thời lượng 

học 2 buổi/ngày của cấp tiểu học. 

- Điều chỉnh nội dung tại Điều 2 thành “Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức triển khai thực hiện Nghị quyết”. 

- Nghiên cứu điều chỉnh lại chủ thể “cha mẹ học sinh” thành “phụ huynh 

học sinh”.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/6/2021 để trình kỳ họp giữa năm 

2021 HĐND tỉnh. 

2. Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2025 (Sở Tài nguyên 

và Môi trường trình).  

Theo quy định của pháp luật về đất đai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến Luật quy hoạch thì việc lập kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh phải căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất quốc gia, chỉ tiêu phân bổ và 

khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên hiện nay kế hoạch sử dụng 

đất quốc gia, quy hoạch tỉnh đang trong giai đoaṇ lâp̣, chưa được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, do vậy việc lập Kế hoạch sử dụng đất chưa thể thực hiện đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của 

quản lý nhà nước về đất đai, yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, căn cứ hướng 

dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

thời kỳ 2021-2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp huyện xây dựng quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, trên cơ sở đó tích hợp vào Kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh để bảo đảm đồng bộ, thống nhất về chỉ tiêu đất đai, danh mục 

công trình, dự án đến từng đơn vị hành chính. 

Qua thảo luận, UBND tỉnh thống nhất một số nội dung sau:  

- Về quan điểm xây dựng Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh: tiếp tục rà soát 

để cập nhật đầy đủ nội dung các quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực sử dụng 

đất đang có hiệu lực; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cập nhật đầy đủ 

danh mục công trình, dự án theo nhu cầu của các ngành, lĩnh vực, UBND cấp 

huyện. 

- Cho phép UBND các huyện, thành phố lập, trình phê duyệt quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất cấp huyện với thành phần hồ sơ quy định tại Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường nhưng đồng thời phải bổ sung, hoàn thiện các thành phần hồ sơ còn thiếu 

theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 để quản lý, 

lưu trữ.   

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, hoàn thiện 

một số nội dung sau:  
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- Bổ sung làm rõ về diện tích đất ở đô thị tại các huyện (biểu số 01); loại 

đất phi nông nghiệp khác (tăng 718 ha) nhưng chưa rõ loại đất chuyển sang; 

Biểu chu chuyển đất đai thiếu chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng để xác định chỉ tiêu chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác; số liệu 

diện tích đất không thay đổi mục đích trong kỳ kế hoạch giữa biểu chu chuyển 

đất đai thời kỳ 2021 - 2025 chưa trùng khớp với báo cáo thuyết minh về (chỉ tiêu 

các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp); rà soát, bổ sung hệ thống biểu về thu - 

chi sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất. 

- Xem xét về sự cần thiết, tính khả thi khi xác định chỉ tiêu Đất thủy lợi 

trong kỳ kế hoạch đến năm 2025 tăng thêm 752 ha, trong khi giai đoạn đến năm 

2025 ít công trình hồ đập xây dựng mới, đa số là sửa chữa, nâng cấp.  

- Xem xét tính khả thi, tính hợp lý trong việc phân bổ chỉ tiêu, khả năng 

nguồn lực thực hiện khi xác định chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: đất 

rừng phòng hộ 17.969 ha. 

- Rà soát, cập nhật thống nhất số liệu về quy hoạch 3 loại rừng, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh (cũ), dự án sân Golf tại huyện Lộc Bình,… 

Cơ quan chủ trì tiếp tục phối hợp, làm việc trực tiếp với các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố để hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện thời kỳ 2021-2030, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 

03/7/2021; hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình 

xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh 

Lạng Sơn trước khi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy 

định.  

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

sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND về bổ sung danh mục 

dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục 

đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình).  

Đây là nội dung định kỳ được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, để có 

căn cứ tổ chức thực hiện phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 làm cơ sở 

thực hiện các thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất theo quy định, việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết bổ 

sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2021; danh mục dự án có sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 

2021 trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.   

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của 

Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: đồng ý tích hợp 02 nội dung trên tại 01 Tờ 

trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết do nội dung có 

quan hệ hữu cơ với nhau.   

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia, làm rõ về tính 

khả thi trong việc đề xuất bổ sung 717 danh mục dự án, công trình trong 6 tháng 

cuối năm 2021; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

hoàn thiện lại danh mục bổ sung cho phù hợp với khả năng triển khai thực hiện 
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các dự án trong 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

03/7/2021 để trình kỳ họp giữa năm 2021 HĐND tỉnh.  

4. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và công tác bảo đảm an 

ninh trật tự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

(Công an tỉnh trình).  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn tỉnh ổn định, đã bảo đảm các điều kiện phục vụ tổ chức Tết Nguyên đán 

2021 vui tươi, an toàn; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021- 2026. Kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm đã góp phần quan trọng trong việc tạo môi 

trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Qua xem xét, thảo luận 

tại phiên họp, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn cần tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới như: công tác nắm, phân 

tích, dự báo, đánh giá tình hình tại một số địa bàn, cơ quan, đơn vị chưa sâu, 

việc xử lý một số vụ việc chưa chủ động, kịp thời; tình trạng xuất nhập cảnh trái 

phép còn diễn biến phức tạp; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân 

dân chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh có măṭ còn hạn chế. 

Công an tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo như sau: 

- Bổ sung tỷ lệ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông thực hiện trong 6 

tháng đầu năm 2021 trên cơ sở so sánh với cùng kỳ năm 2020 và kế hoạch năm 

2021; nội dung về công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các lực lượng chức 

năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; nội 

dung về thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông phục vụ hoạt động 

xuất nhập khẩu, giảm ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu. 

- Bổ sung đánh giá cụ thể hơn về kết quả thực hiện từ khi đưa công an 

chính quy về đảm nhiêṃ các chức danh Công an xa;̃ đồng thời đối chiếu, thống 

nhất số liệu giữa các cơ quan nội chính. 

Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 29/6/2021 để trình kỳ họp giữa năm 2021 của HĐND tỉnh.  

5. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử Chi Lăng gắn với phát 

triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 7; 

Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định) (UBND huyện Chi Lăng trình).  

Khu di tích lịch sử Chi Lăng có ý nghiã rất quan trọng, nơi ghi dấu tinh 

thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, với nhiều chiến công vang dội của cha ông 

ta trong các cuộc đấu tranh chống quân xâm lược, góp phần giữ vững độc lập dân 

tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Với những giá trị to lớn, năm 1962 Khu di tích lịch 

sử Chi Lăng đã được xếp hạng cấp quốc gia, năm 2019 được xếp hạng di tích 

Quốc gia đặc biệt, thể hiện ý nghĩa và vị thế đặc biệt quan trọng của Chi Lăng đối 

với lịch sử dân tộc. Để phát huy giá trị quan trọng của Khu di tích lịch sử Chi 
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Lăng, UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 

hành Nghị quyết về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt - 

di tích lịch sử Chi Lăng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Ghi nhận sự chủ động, cố gắng của UBND huyện Chi Lăng trong việc đề 

xuất, chuẩn bị nội dung dự thảo Nghị quyết. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh 

cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Một số nội dung cần hoàn thiện như sau: 

- Trích yếu văn bản: Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

- Về khái quát tình hình: tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phần đánh giá, 

làm rõ nét hơn vị trí, vai trò, ý nghĩa, giá trị lịch sử và văn hóa của Khu di tích 

lịch sử Chi Lăng; bổ sung một số kết quả cụ thể đã được tỉnh, huyện thực hiện.  

- Về quan điểm: cần biên tập xúc tích, rõ nét hơn, tránh trùng lặp với 

nhiệm vụ, giải pháp. 

- Về mục tiêu chung: khẳng định mục tiêu chính là tuyên truyền, giáo dục 

tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, 

ý chí tự lực, tự cường của dân tộc và giá trị lịch sử, văn hóa to lớn của di tích, 

nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt 

- di tích lịch sử Chi Lăng. 

- Về mục tiêu cụ thể: rà soát, xác định cụ thể các mục tiêu có định lượng 

(để có cơ sở đánh giá khi tổ chức sơ kết, tổng kết), bảo đảm phù hợp, đồng bộ, 

thống nhất với các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu đạt được từ nay đến năm 2025 và 

năm 2030 so với các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan của tỉnh đã ban 

hành: số lượng điểm di tích được trùng tu tôn tạo; chỉ tiêu cắm mốc, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất bảo vệ di tích; mục tiêu huy động xã hội hóa; số 

lượng các hạng mục thực hiện được theo Đề án “Xây dựng và phát triển khu di 

tích lịch sử Chi Lăng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”…  

- Về nhiệm vụ, giải pháp: rà soát, sắp xếp lại một số nội dung cho phù 

hợp với tiêu đề nhóm giải pháp. Bổ sung, làm rõ nhóm giải pháp về bảo tồn, tôn 

tạo, chống xuống cấp, chống lấn chiếm di tích.  

Bổ sung, nhấn mạnh nhóm giải pháp huy động tối đa các nguồn lực để 

thực hiện các thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, trọng tâm là huy động nguồn 

xã hội hóa; bổ sung nôị dung đối với giải pháp về hợp tác quốc tế. 

UBND huyện Chi Lăng tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 03/7/2021 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ hop̣ tháng 7/2021. 

6. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 

09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

tháng 7) (Sở Y tế trình).  

Sau khi xem xét, thảo luận thấy rằng dự thảo Báo cáo cơ bản đã đánh giá 

được tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 
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Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa thể hiện rõ nét, mạch lạc. Sở Y tế tiếp thu 

đầy đủ ý kiến tham gia, rà soát, hoàn thiện lại dự thảo Báo cáo như sau:  

- Biên tập mạch lạc nội dung dự thảo báo cáo trên cơ sở bám sát các nội 

dung tại Chỉ thị số 05-CT/TU để làm nổi bật những kết quả đã đạt được.  

- Phần đánh giá chung: xác định, thể hiện rõ, khái quát những kết quả đã 

đạt được, phân tích hạn chế, khó khăn, nguyên nhân... 

- Xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới theo hướng 

cập nhật, bổ sung những chỉ đạo mới của Trung ương, bảo đảm phù hợp với tình 

hình thực tế của tỉnh.  

- Phần kiến nghị, đề xuất tại dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh: làm rõ hơn sự cần thiết đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành 

Chỉ thị mới về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế tiếp thu, tập trung hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 03/7/2021 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ họp tháng 7/2021.  

7. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tổng 

thể và toàn diện tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Trình 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 8; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định) (Sở Thông 

tin và Truyền thông trình).  

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của Việt Nam nói chung và Lạng Sơn nói 

riêng. Việc đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về chuyển 

đổi số trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết để tạo tiền đề, tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp mới, phù hợp với xu thế của thế giới 

và của đất nước để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

thời gian tới. UBND tỉnh đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Sở Thông tin 

và Truyền thông trong việc xây dựng dự thảo Nghị quyết; qua xem xét, UBND 

tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Để bảo đảm chất lượng nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Thông 

tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện các dự thảo như sau: 

* Về dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh:  

Cần đánh giá được đầy đủ, toàn diện hơn về những kết quả đã đạt được, 

những điểm mạnh, điểm yếu trong chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn để từ đó đề 

ra được các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong thời gian tới.  

Bổ sung đánh giá kỹ hơn về kinh tế số và xã hội số; bổ sung đánh giá về 

nguồn nhân lực công nghê ̣thông tin của tỉnh (cả trong và ngoài hê ̣thống chính 

tri)̣ để xác định được các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tế. Đánh giá đầy 

đủ hiện trạng của các chỉ tiêu để có cơ sở xác định các mục tiêu đưa vào dự thảo 

Nghị quyết 

* Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh:  

- Phần căn cứ ban hành Nghị quyết cần bổ sung Quyết định số 942/QĐ-

TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển 



7 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

- Phần sự cần thiết ban hành Nghị quyết: cần làm rõ hơn về việc xây dựng 

Nghị quyết này là việc làm rất cần thiết hiện nay, khẳng định đây là xu thế tất 

yếu trong thời gian tới.  

* Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 

- Về kết cấu: xem xét sự phù hợp việc gộp nội dung về cửa khẩu số với 

nội dung về chính quyền số hoặc kinh tế số, từ đó bố cục lại phần mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp. 

- Thống nhất quan điểm, mục tiêu là lấy người dân và doanh nghiệp làm 

trung tâm, là mục đích của việc chuyển đổi số.  

- Về hệ thống các chỉ tiêu: nghiên cứu, rà soát, chỉ lưạ choṇ những chỉ 

tiêu lớn, mang tính bao trùm về chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh, các chỉ 

tiêu chi tiết sẽ cụ thể hóa vào Kế hoạch, Đề án của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Rà soát lại một số chỉ tiêu bảo 

đảm tính tích cực, khả năng phấn đấu cao và khoa học, khả thi, phù hợp tình 

hình thực tế của tỉnh. 

- Về nhiệm vụ, giải pháp: bổ sung cụ thể hơn nhiệm vụ, giải pháp nâng 

cao trình độ nhận thức, khả năng tương tác của người dân và doanh nghiệp trong 

thực hiện chuyển đổi số; biên tập rõ hơn giải pháp về tạo lập niềm tin, bảo đảm 

an toàn, an ninh mạng.  

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến tham gia, tiếp tục rà soát, 

hoàn thiện các dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2021 để trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

 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, Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, ĐV trực thuộc;    

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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