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

UBND tỉnh ngày 23/8/2021 do Văn phòng UBND tỉnh trình, ý kiến các đồng chí 

Phó Chủ tic̣h UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh thống 

nhất kết luận như sau: 

1. Báo cáo số 360/BC-STC ngày 18/8/2021 của Sở Tài chính về đề xuất 

phương án triển khai dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất 

thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025.  

Nội dung đề xuất của Sở Tài chính đối với phương án triển khai dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2022- 2025 đã bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu 

và các văn bản hướng dẫn hiện hành. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài 

chính tại Báo cáo trên. 

- Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND 

tỉnh tại Thông báo số 287/TB-UBND ngày 31/5/2021, trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định điều chỉnh lại Đơn giá dịch vụ công ích đô thị để UBND các huyện, 

thành phố có cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thời gian hoàn thành trước ngày 31/8/2021.  

- Về phương thức thực hiện: 

+ Đối với công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: tiếp tục thực 

hiện theo phương thức đấu thầu cung ứng dịch vụ công ích, thời gian thực hiện từ 

ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2025 (04 năm). 

+ Đối với công tác xử lý chất thải rắn đô thị: thực hiện theo phương thức  

đặt hàng, bao gồm xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp và xử lý bằng công nghệ 

lò đốt. Hình thức thực thiện: hợp đồng hàng năm. 

- UBND các huyện, thành phố: sau khi UBND tỉnh điều chỉnh lại Đơn giá 

dịch vụ công ích đô thị tại Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10/3/2021, khẩn 

trương xây dựng dự toán kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh 

hoạt thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2025, phù hợp với tình hình 

thực tế taị địa phương, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 

theo quy định. Triển khai thực hiện kế hoạch đặt hàng/đấu thầu; thực hiện ký hợp 

đồng với đơn vị đặt hàng/trúng thầu để áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2022 

theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính 

phủ và các quy định hiện hành; quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được giao theo 

đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện tạm ứng, thanh 
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toán kịp thời theo quy định trong phạm vi dự toán được giao. Đối với trường 

hợp phát sinh khối lượng mới ngoài phạm vi đang thực hiện thu gom, vận chuyển: 

trên cơ sở khối lượng mới phát sinh, UBND huyện, thành phố lập dự toán phần 

khối lượng mới phát sinh, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, 

phê duyệt. Trên cơ sở dự toán khối lượng mới phát sinh được phê duyệt, UBND 

huyện, thành phố có trách nhiệm ký kết hợp đồng bổ sung với đơn vị thực hiện 

dịch vụ vệ sinh môi trường. Tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về 

quản lý, giám sát, nghiệm thu sản phẩm, khối lượng, chất lượng và giá trị hợp 

đồng đã ký kết với đơn vị cung ứng dịch vụ công ích. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định dự 

toán kinh phí Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của UBND các 

huyện, thành phố, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định.  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo 

chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thực hiện. 

 2. Báo cáo số 2572/BC-SGTVT ngày 17/8/2021 của Sở Giao thông vận tải 

về kết quả xem xét đề nghị thu hồi, giao đất đường giao thông (đường cũ) tại các 

điểm cắt cua trên tuyến QL.1B hiện không sử dụng thuộc địa bàn huyện Văn Quan.  

 Để xem xét giải quyết tổng thể các khu đất hình thành sau quá trình cải tạo 

nâng cấp các tuyến đường, xử lý các điểm đen nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông 

trên các tuyến đường quốc lộ nhưng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý, 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan rà soát, xây dựng Kế hoạch tổng thể để xử lý các vị trí nêu trên, trong đó 

phải làm việc cụ thể với Tổng cục đường bộ Việt Nam và UBND các huyện về 

nhu cầu thực tế sử dụng các vị trí đất công để đảm bảo sử dụng tài sản công là đất 

đai một cách hợp lý, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành, báo cáo 

UBND tỉnh trong tháng 10/2021. 

 3. Báo  cáo số 146/BC-SCT ngày 27/7/2021 của Sở Công Thương về việc 

kết quả xem xét đề nghị khảo sát, nghiên cứu Dự án Nhà máy điện gió Mẫu Sơn 

theo đề nghị của Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu và Công văn số 

39/2021/CV-BMLC ngày 16/8/2021 của Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu về 

việc giải trình bổ sung đối với hồ sơ khảo sát dự án Nhà máy điện gió Mẫu Sơn. 

 Chấp thuận cho Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu nghiên cứu, khảo sát 

để lập hồ sơ bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực dự án Nhà máy điện gió Mẫu 

Sơn thuộc địa bàn các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn như đề xuất của Sở 

Công Thương tại Báo cáo trên. 

 Giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện 

Cao Lộc, Lộc Bình theo dõi, hướng dẫn Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu 

triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

 4. Giao Văn phòng UBND tỉnh: 

- Chủ động rà soát các kết luận, nhiệm vụ được giao trên phầm mềm quản 

lý nhiệm vụ và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của tỉnh, của các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố để đôn đốc triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; 
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chủ động đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoặc kiểm tra trực tiếp 

việc thực hiện các nhiệm vụ còn chậm tiến độ, có khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện. 

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ 

giải quyết thủ tục hành chính qua tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, dịch vụ công ích và 

4 tại chỗ tại Bộ phận một cửa các huyện, thành phố. 

- Khẩn trương rà soát lại các nội dung và đôn đốc các sở, ban, ngành tham 

mưu chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh đảm 

bảo thời gian, chất lượng. Chủ động tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị các 

nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong việc 

chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. 

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh chương trình kiểm tra tiến độ xây 

dựng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các 

xã phấn đấu về đích năm 2021 và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 

- Đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến 

độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án trọng điểm của tỉnh; đồng thời 

hàng tháng có báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án gửi đồng chí Ủy 

viên Ban thường vụ Tỉnh ủy được giao theo dõi địa phương để làm cơ sở kiểm tra, 

đánh giá và chỉ đạo thực hiện.  

- Khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc 

với Cục Thống kê tỉnh về công tác thu thập, xử lý, thẩm điṇh, công bố số liệu 

thống kê trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ 

chức khai giảng năm học mới và tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng 

Sơn đảm bảo phù hợp với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

- Tiếp tục tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ 

là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu, giúp 

việc lãnh đạo UBND tỉnh trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là từng khâu, từng vị trí cần 

nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc rà soát, biên tập, thẩm định các nội 

dung trình UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức và 

thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay. Đổi mới nội 

dung, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều 

hành. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các phòng, ban, đơn vị trong thực 

hiện nhiệm vụ; bám sát chủ đề năm 2021 của tỉnh “Siết chăṭ kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liêṭ hành đôṇg, sáng taọ bứt phá” để chỉ đạo thực 

hiện. Nhắc nhở công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19. 
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 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, ngành: KHĐT, TC, GTVT, XD, TNMT, 

CT, TTTT, VHTTDL; NV; YT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- 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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