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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021   

(ngày 28, 29 tháng 7 năm 2021) 
 

 

Ngày 28, 29/7/2021, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2021. 

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 Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 

7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

Trong tháng 7/2021, các cấp, các ngành đã tập trung nỗ lực thực hiện các 

giải pháp bảo đảm “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát 

triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện trên các lĩnh vực đã bám sát tiến độ, kế 

hoạch năm 2021, trong đó có một số chỉ tiêu vượt tiến độ đề ra, điển hình là kết 

quả thu ngân sách nhà nước. Trong tháng, một trong những khó khăn phát sinh 

đó là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại thành phố Hồ Chí 

Minh và các địa phương phía Nam, đồng thời một số cửa khẩu tại tỉnh Lào Cai 

đóng cửa nên số lượng người và phương tiện đến tỉnh Lạng Sơn tăng cao để 

thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, gây ùn ứ cuc̣ bô ̣phương tiêṇ và 

nguy cơ lây lan dic̣h bêṇh rất cao. 

Sau khi xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự 

thảo báo cáo. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, chủ 

động phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật thông tin, số liệu, hoàn chỉnh 

dự thảo báo cáo như sau:  

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành 

Bổ sung việc UBND tỉnh đã ủy quyền cho một số sở, ngành, UBND cấp 

huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để nâng cao trách nhiệm và tạo sự 

chủ động trong triển khai thực hiện.  

Nhấn mạnh công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu 

cầu tất cả những người từ vùng dịch vào tỉnh Lạng Sơn phải có Giấy chứng 

nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian quy điṇh, trường hợp 

không có Giấy chứng nhận xét nghiệm phải test nhanh Covid-19 ngay tại các 

chốt kiểm dịch; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực cửa 

khẩu.  

Bổ sung nội dung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ người có 

công khó khăn về nhà ở; điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn 
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tỉnh năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035 (giai đoạn 1, năm 2021-2025). 

b) Kết quả thực hiện  

Bổ sung kết quả cụ thể thực hiện hỗ trợ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

kết quả thăm hỏi, tặng quà dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; việc 

32 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của tỉnh Lạng Sơn tình nguyện lên đường 

hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.  

Bổ sung kết quả đaṭ đươc̣ từ khi triển khai Lễ ra quân phát triển kinh tế số 

tỉnh Lạng Sơn năm 2021, một số hoạt động về quân sự (phê duyêṭ hệ thống văn 

kiện phòng thủ; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luâṭ Dân quân, tự vệ; công tác chuẩn 

bi ̣diễn tập…). 

c) Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021  

Bổ sung việc triển khai các nghị quyết tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa 

XVII; việc triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Hữu 

Lũng và thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, thành lập Khu công nghiệp 

Hữu Lũng. Tập trung chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện dự án Khu tái 

định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng sau khi được 

HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.  

Nhấn mạnh sự chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ 

nhà đầu tư triển khai các thủ tục liên quan về các dự án nhà máy điện gió; tích 

cực đẩy mạnh hoạt động thu ngân sách nhà nước dù đã hoàn thành dự toán thu 

ngân sách năm 2021; tăng cường thu các khoản nợ đọng thuế.  

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh 

sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 

18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn 

đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2025.  

Lược bỏ nội dung về xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính 

thành phố Lạng Sơn, thành lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn; sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Cao Lộc và chuyển trung tâm hành 

chính huyện đến địa điểm mới do thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 3582/BNV-CQĐP ngày 22/7/2021 đề 

nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng xin 

chủ trương thành lập và điều chỉnh địa giới để thành lập đơn vị hành chính đô thị.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, tập trung hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh 

ban hành trước ngày 02/8/2021. 
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2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc 

ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

Việc tổ chức xây dựng, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025 là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên 

quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết cơ bản đảm bảo tiến 

độ, chất lượng yêu cầu. Để tiếp tục hoàn thiện nội dung, đảm bảo điều kiện trình 

HĐND tỉnh xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến 

phát biểu tại cuộc họp, trong đó chỉnh sửa một số nội dung cụ thể sau: 

- Về cách tính điểm tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã: nếu một xã đồng 

thời thỏa mãn nhiều điều kiện (xã đặc biệt khó khăn, biên giới, vùng cao) thì chỉ 

được tính điểm theo một tiêu chí có số điểm cao nhất; không tính điểm cho các 

tiêu chí còn lại thuộc nhóm trên; 

- Các số liệu đầu vào để tính điểm, làm cơ sở phân bổ dự toán ngân sách 

hằng năm cho cấp huyện được lấy theo số liệu công bố của cơ quan có thẩm 

quyền ở kỳ gần với năm xây dựng dự toán nhất để bảo đảm tính khoa học, khách 

quan; 

- Rà soát, biên tập lại Điều 4 và Điều 6 dự thảo Nghị quyết theo hướng gộp 

các nguyên tắc phân bổ vốn tại một mục chung (tại Điều 4) để bảo đảm tính khoa 

học, dễ theo dõi; đồng thời điều chỉnh lại tên Điều 6 cho phù hợp, phản ánh đúng 

các nội dung thể hiện; 

- Bổ sung điều khoản quy định giữ nguyên dự toán đã phân bổ năm 2021 

để bảo đảm tính chặt chẽ, logic, là Nghị quyết của cả giai đoạn 2021-2025. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảo, trình UBND 

tỉnh trước ngày 10/8/2021 để xem xét, trình HĐND tỉnh theo quy định. 

3. Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

Thống nhất sự cần thiết ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện thu hút đầu tư, đảm bảo phù hợp với 

định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới. Qua xem xét, danh 

mục các dự án cơ bản phù hợp, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Để tiếp tục hoàn chỉnh danh mục trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét 

theo quy định, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện, 

UBND tỉnh yêu cầu: 

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát kỹ danh mục dự án (tên, địa 

điểm, quy mô diện tích…) để đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần thiết, 

bảo đảm tính thống nhất giữa danh mục dự án với Quy hoạch sử dụng đất cấp 
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huyện thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch có liên quan, gửi lại Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp trước ngày 08/8/2021; 

- Các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát danh mục 

dự án theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, trong đó các dự án phải phù hợp với quy 

hoạch ngành cũng như định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới. 

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn chỉnh lại danh mục, 

trong đó loại bỏ các dự án đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; điều chỉnh tên dự án 

Bệnh viện sản nhi Lạng Sơn cho phù hợp với định hướng của UBND tỉnh về thu 

hút xây dựng bệnh viện đa khoa tư nhân tại vị trí trên; hoàn chỉnh, trình UBND 

tỉnh xem xét trước ngày 15/8/2021. 

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy 

ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Văn phòng UBND tỉnh trình).  

Thống nhất sự cần thiết ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 

tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm 

kỳ 2016 - 2021 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ 

bản nhất trí với nội dung dự thảo của Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị.  

Dự thảo đã kế thừa Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 - 2021, bám sát các 

quy định hiện hành của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tổ 

chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019 và 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, 

Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và các quy định, hướng dẫn liên quan của các Bộ, ngành Trung ương.  

UBND tỉnh nhất trí với nội dung xin ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh, 

bao gồm: việc xử lý một số công việc, nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền 

của UBND tỉnh; phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; phạm vi các 

cuộc họp; về xin ý kiến thành viên UBND tỉnh bằng phiếu xin ý kiến; nội dung 

thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh; chế độ đi công tác và việc tổ chức các hội 

nghị, cuộc họp của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện mời nhiều lãnh đạo các 

sở, ngành, các huyện, thành phố.  

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, 

trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.   

5. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân 

tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 (Trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 8; Đảng đoàn HĐND 

tỉnh thẩm định) (Ban Dân tộc tỉnh trình).  

Với đặc thù là tỉnh miền núi, dân tộc nên khó phân tách số liệu để xây 

dựng Nghị quyết riêng về đồng bào dân tộc thiểu số triển khai Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể 
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phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030 và các nội dung liên quan về công tác dân tộc trên địa bàn 

tỉnh.  

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Dân tộc trong việc xây dựng dự thảo 

Nghị quyết. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự 

thảo. Để tiếp tục hoàn thiện nội dung, Ban Dân tộc tiếp thu đầy đủ các ý kiến 

tham gia, hoàn thiện dự thảo như sau: 

- Rà soát, cập nhật các chỉ tiêu, số liệu bảo đảm chính xác, thống nhất với 

số liệu của các ngành, các văn bản của tỉnh đã ban hành; 

- Về quan điểm: nghiên cứu cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực 

tiễn trên địa bàn tỉnh (thu hẹp về mức sống, giữ gìn bản sắc dân tộc, chính sách 

ưu tiên các địa bàn đặc biệt khó khăn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm...); 

- Nghiên cứu, bổ sung một số chỉ tiêu, mục tiêu có thể phân tách về đồng 

bào dân tộc thiểu số (trong đó có mức thu nhập…); chuyển thể thuật ngữ vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số cho phù hợp với đặc điểm của tỉnh Lạng Sơn; 

- Bổ sung một số mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 như 100% số trường, lớp học và trạm y tế được 

xây dựng kiên cố; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và 

nghe đài phát thanh; hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư; 

- Rà soát laị tiêu đề, nôị dung môṭ số muc̣ để biên tâp̣ laị, tránh trùng lăp̣. 

Hoàn thiện tiêu đề Mục 5 tại phần nhiệm vụ, giải pháp là tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về công tác dân tộc và triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát 

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

2030; 

- Bổ sung đậm nét hơn nội dung nhiệm vụ, giải pháp về tuyển dụng, bố trí, 

sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số. 

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

nhất trong ngày 03/8/2021 để gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định trước khi 

trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

6. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 130-KL/TU ngày 

16/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/TU ngày 06/4/2011 về tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng và phát 

triển đô thị đến năm 2015 và những năm tiếp theo; gắn với thực hiện Chỉ thị số 

21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh (Trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8) (Sở Xây dựng trình). 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU; Kết luận số 130-KL/TU 

ngày 16/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết 07-NQ/TU; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển đô thị 

trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành đã 
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quan tâm dành nguồn lực cho công tác quy hoạch; kiến trúc và cảnh quan đô thị 

đã được quan tâm đầu tư phát triển, diện mạo từ tỉnh đến cơ sở, thành thị và nông 

thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực.  

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

báo cáo. Một số nội dung cần bổ sung, hoàn thiện như sau: 

- Về điều chỉnh lại trích yếu dự thảo: dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 06/4/2011 về tăng cường công tác quy 

hoạch, xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2015 và những năm tiếp theo; 3 

năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển đô thị trên 

địa bàn tỉnh; 

- Bổ sung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/TU và Chỉ thị số 21-CT/TU; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan, tổ chức trong công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện; 

- Phân tích, đánh giá kỹ, nõ nét hơn về việc thực hiện công tác lập quy 

hoạch đô thị, quản lý đô thị, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Bổ sung đầy đủ 

các kết quả đạt được trong công tác xã hội hóa như tài trợ kinh phí để lập quy 

hoạch, công tác chỉnh trang phát triển đô thị, vệ sinh môi trường, thu gom rác 

thải đô thị,..;  

- Bổ sung đánh giá về tổ chức bộ máy quản lý trật tự đô thị, chất lượng 

nguồn nhân lực trong việc lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng 

và phát triển đô thị, trên cơ sở đó xác định các giải pháp tiếp tục bồi dưỡng nâng 

cao năng lực đội ngũ đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 

- Bổ sung đánh giá phần kinh phí do ngân sách nhà nước bố trí, phần xã 

hội hóa trong công tác lập quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị; 

- Bổ sung mục đánh giá chung để làm nổi bật các kết quả đaṭ đươc̣ trong 

10 năm thực hiện Nghị quyết; 

- Về khó khăn, hạn chế: phân tích đánh giá kỹ những hạn chế trong thực 

hiện từng nhóm nhiệm vụ như: công tác tuyên truyền, chất lượng công tác lập 

quy hoạch, chất lượng nguồn nhân lực, nguồn lực đầu tư; kết cấu hạ tầng không 

đồng bộ, pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất còn chồng 

chéo, chưa đồng bộ; công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng chậm được 

thực hiện; công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, vỉa hè lòng đường, cây 

xanh, cảnh quan, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường,... 

Xác định công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị trong thời gian 

tới là rất quan trọng, quy hoạch phải đi trước một bước, là cơ sở để kêu gọi thu 

hút đầu tư và triển khai các dự án đối với sư ̣phát triển của tỉnh; do đó cần thiết 

đề nghị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh 
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đạo, chỉ đạo về công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 

trong giai đoạn mới. 

Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo,  

trình UBND tỉnh trước ngày 08/8/2021 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo 

quy định. 

7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá cây giống xuất 

vườn của một số loại cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trình). 

Đơn giá cây giống xuất vườn một số loại cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh được UBND tỉnh ban hành năm 2015, bổ sung năm 2017, đến nay các yếu 

tố cấu thành đơn giá để sản xuất cây con đã tăng cao so với thời điểm năm 2015 

và năm 2017 với mức tăng khoảng 39,5%, do đó cần thiết ban hành bộ đơn giá 

mới để thay thế cho phù hợp thực tiễn, yêu cầu phát triển trồng rừng thời gian tới. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động thực hiện quy trình 

xây dựng bộ đơn giá bảo đảm các quy định, định mức, hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, có tham khảo, so sánh với một số tỉnh lân cận. 

Qua thảo luận, UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo do Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chuẩn bị, thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2022.  

Cơ quan chủ trì tiếp tục rà soát lại dự thảo Quyết định, hoàn thiện, trình 

UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 15/8/2021 . 

8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới và 

nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025 (Sở Nội vụ trình).  

Việc ban hành Đề án trên là cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 35/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận 

số 1160-KL/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu nâng 

cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và có tác động lan tỏa trong các 

hoạt động, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.   

Dự thảo đã đánh giá thực trạng của công tác thi đua, khen thưởng trong 

giai đoạn 2015 - 2020, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và xác định những giải 

pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh 

Lạng Sơn trong giai đoạn tới. Sau khi xem xét, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với 

bố cục, nội dung Đề án. Để Đề án được hoàn chỉnh, Sở Nội vụ tiếp thu các ý 

kiến tham gia, hoàn thiện như sau:  

- Về trích yếu của Đề án: Đề án nâng cao chất lượng công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; 

- Không quy định nội dung về kinh phí thực hiện tại Đề án do kinh phí thi 

đua khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật; 

- Phần đánh giá hạn chế, yếu kém cần phân tách nguyên nhân chủ quan và 
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khách quan; đồng thời bổ sung một số hạn chế như sau:  

+ Tại các cuộc phát động phong trào thi đua trong thời gian ngắn, thi đua 

theo đợt, theo chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, chủ 

yếu là hưởng ứng theo phong trào do cấp trên phát động nên sức lan tỏa chưa 

cao, ít sự khác biệt so với chưa phát động phong trào thi đua;  

+ Số lượng, chất lượng đề tài sáng kiến từ tỉnh đến cơ sở còn ít, chất lượng 

chưa cao, có sự trùng lặp; 

+ Việc bình xét thi đua khen thưởng tại các cụm, khối thi đua còn thể hiện 

sự luân phiên, cào bằng, nể nang. 

- Phần giải pháp thực hiện: bổ sung tăng hàm lượng các giải pháp cụ thể, 

chi tiết hơn để khắc phục các hạn chế, yếu kém với sự đổi mới so với giai đoạn 

trước; trong đó chú trọng hơn nữa công tác phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng 

điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; quan tâm khen thưởng đối 

với đội ngũ học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, học sinh nghèo 

vượt khó vươn lên trong học tập, cuộc sống; những tấm gương sáng trong cộng 

đồng; tấm gương khởi nghiệp, lao động sáng tạo...; đẩy mạnh hơn nữa công tác 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai các phong trào thi 

đua yêu nước; nâng cao chất lượng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp 

trong việc bình xét thi đua, khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng phải công 

bằng, thực chất.  

Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, 

ban hành. 

 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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