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

UBND tỉnh ngày 08/11/2021 do Văn phòng UBND tỉnh trình, ý kiến các đồng chí 

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

nhất kết luận như sau: 

1. Công văn số 3514/SGTVT-VP ngày 02/11/2021 của Sở Giao thông vận 

tải về việc xin chủ trương mua sắm máy in giấy phép lái xe, máy chủ quản lý giấy 

phép lái xe và in Biển nhận diện xe xuất nhập khẩu hàng hoá, xe ưu tiên ra, vào 

vùng dịch. 

Việc mua sắm máy in giấy phép lái xe, máy chủ quản lý giấy phép lái xe và 

việc in Biển nhận diện xe xuất nhập khẩu hàng hoá, xe ưu tiên ra, vào vùng dịch 

là cần thiết; dự toán kinh phí đã được Sở Tài chính thẩm định. UBND tỉnh đồng ý 

với nội dung đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn trên. 

Giao Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí từ nguồn 

ngân sách tỉnh cho Sở Giao thông vận tải thực hiện nội dung trên. 

2. Tờ trình số 11/TTr-SNgV ngày 30/10/2021 của Sở Ngoại vụ về việc xin 

chủ trương mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến. 

Nội dung đề xuất của Sở Ngoại vụ là cần thiết, nhằm phục vụ công tác của 

đơn vị trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Dự toán kinh phí đã được Sở Tài chính 

thẩm định theo quy định. UBND tỉnh đồng ý chủ trương mua sắm trang thiết bị 

phòng họp trực tuyến như đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình trên. 

Giao Sở Tài chính trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách 

tỉnh cho Sở Ngoại vụ thực hiện nội dung trên. 

 3. Báo cáo số 522/BC-STC ngày 29/10/2021 của Sở Tài chính về việc mua 

sắm xe ô tô phục vụ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. 

 Để đảm bảo an toàn, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch 

HĐND tỉnh, việc mua sắm xe ô tô mới theo tiêu chuẩn, định mức là cần thiết, 

đúng quy định. UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo trên. 

 Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát hoàn thiện, trình lãnh đạo UBND tỉnh 

ban hành văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đối 

việc mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. 



2 

 

 4. Báo cáo số 339/BC-SXD ngày 24/10/2021 về việc xem xét đề nghị điều 

chỉnh bổ sung, phát sinh khối lượng công trình: Cải tạo, sửa chữa phòng làm việc 

cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

 Việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa 

chữa phòng làm việc cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là cần thiết, 

nhằm làm tăng tính thẩm mỹ và đáp ứng yêu cầu sử dụng của công trình. UBND 

tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh bổ sung, phát sinh khối lượng công trình như 

đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên.  

 Tuy nhiên, để việc sửa chữa công trình một cách tổng thể, tránh sửa chữa 

lặt vặt, điều chỉnh nhiều lần, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát 

lại tổng thể công trình trụ sở trên, đề xuất các nội dung điều chỉnh thiết kế xây 

dựng công trình phù hợp với công năng sử dụng, gửi Sở Xây dựng thẩm định, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xem xét, cân đối 

bố trí kinh phí để thực hiện điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình theo quy định.  

5. Báo cáo số 503/BC-SKHĐT ngày 28/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng. 

Dự án Khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng phù hợp với quy 

hoạch chi tiết xây dựng, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Hữu 

Lũng được phê duyệt. Các cơ quan chuyên môn đã tổ chức thẩm định theo đúng 

quy trình quy định. UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới 

Bắc Hữu Lũng như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo văn bản xin ý kiến 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu I theo quy định tại Nghị định số 

164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ và Quy định số 1902-QĐ/TU 

ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

6. Báo cáo số 340/BC-SXD ngày 25/10/2021 của Sở Xây dựng về việc xem 

xét đề nghị của Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn đề nghị tài trợ chi phí lập Quy 

hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái Nà Chuông - Bình Cằm; Báo cáo số 351/BC-

SXD ngày 30/10/2021 của Sở Xây dựng về kết quả xem xét tài trợ kinh phí lập Quy 

hoạch chi tiết khu dân cư mới thôn Rừng Dong và thôn Sẩy, xã Đồng Tân, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Khu dân cư xã Hồ Sơn 2, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500. 

Việc các doanh nghiệp mong muốn tài trợ kinh phí cho tỉnh để lập quy 

hoạch là phù hợp với định hướng chung và các quy định liên quan. Các vị trí đề 

xuất lập quy hoạch đã được Sở Xây dựng và các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố xem xét trên cơ sở tuân thủ các quy hoạch được duyệt. UBND tỉnh 

đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên. Cụ thể: 

- Đồng ý chủ trương lập Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái Nà 
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Chuông - Bình Cằm, tỷ lệ 1/2000 sau khi điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây 

dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 (khu vực Nà Chuông - 

Bình Cằm) được UBND tỉnh phê duyệt. Giao UBND thành phố Lạng Sơn tiếp 

nhận kinh phí do Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn tài trợ và không hoàn lại trong 

mọi trường hợp để tổ chức lập quy hoạch phân khu theo quy định. 

- Không đồng ý chủ trương lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Rừng 

Dong và thôn Sẩy, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, do không phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Hữu Lũng; vị trí thuộc địa hình ưu tiên cho 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.  

- Đối với Khu dân cư xã Hồ Sơn 2, huyện Hữu Lũng: đồng ý chủ trương lập 

quy hoạch chi tiết xây dựng dự án với quy mô khoảng 50 ha theo đề xuất của Công 

ty cổ phần Tập đoàn VIGORY. Giao UBND huyện Hữu Lũng tổ chức lập quy 

hoạch chi tiết theo quy định; kinh phí lập quy hoạch do Công ty cổ phần Tập đoàn 

VIGORY tài trợ và không hoàn lại trong mọi trường hợp; đồng thời cập nhật quy 

hoạch dự án vào quy hoạch chung xây dựng xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng giai đoạn 

2021-2030 để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trước khi lập quy hoạch chi tiết 

theo quy định.  

Giao Sở Xây dựng thông báo cho các doanh nghiệp được biết chủ trương của 

UBND tỉnh và hướng dẫn UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng 

thực hiện về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định. 

7. Báo cáo số 499/BC-SKHĐT ngày 26/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về kết quả kiểm tra dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Thanh tra giao thông vận 

tải và xem xét chủ trương bổ sung hạng mục và thực hiện điều chỉnh dự án Trụ sở 

làm việc Thanh tra giao thông vận tải. 

Các hạng mục đề xuất bổ sung là cần thiết, phải thực hiện để đáp ứng yêu 

cầu đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. UBND tỉnh đồng ý chủ 

trương điều chỉnh bổ sung hạng mục dự án Trụ sở làm việc Thanh tra giao thông 

vận tải như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát tổng thể việc thực hiện lựa 

chọn các vật liệu thi công hoàn thiện, giải pháp thi công công trình để đề xuất 

điều chỉnh bổ sung hạng mục nhằm tiết kiệm nhất cho ngân sách; khẩn trương 

thực hiện các thủ tục đầu tư để sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.  

8. Tờ trình 422/TTr-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và vốn chủ sở hữu của tổ 

chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021. 

Phương án giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và vốn chủ sở hữu của tổ 

chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 đã bảo đảm 

theo đúng quy định và có tham khảo các tỉnh lân cận đã thực hiện đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản, phương án tính toán đã được các sở, ngành liên quan thống nhất. 

UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình trên. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê 

duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân 
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tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 trình lãnh đạo UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt. 

9. Báo cáo số 519/BC-STNMT ngày 01/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về kết quả xem xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia về giao đất cho 

Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất. 

Diện tích đất đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình 

Gia quản lý, lập phương án đấu giá thuộc một phần diện tích 9.000 m2 đất UBND 

huyện Bình Gia đã thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phân chia thành 57 ô đất (trong đó 

đã bố trí đất tái định cư cho 17 hộ dân bị thu hồi đất thực hiện công trình: Đường 

nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia; 40 ô đất còn lại đề xuất đấu giá 

để tạo vốn tái đầu tư xây dựng hạ tầng cho dự án). Qua đối chiếu các quy định 

của pháp luật có liên quan, UBND tỉnh cơ bản đồng ý với đề xuất của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình 

Gia quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đối với 40 ô đất, với tổng diện 

tích là 4.124,0 m2 tại khu phố Cam Thủy, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia. 

Giao UBND huyện Bình Gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan 

lập hồ sơ xin giao đất và lập phương án tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng 

đất theo quy định. 

10. Tờ trình số 98/TTr-SKHCN ngày 25/10/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư trang thiết bị 

Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường”. 

Công trình trạm quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh đã được 

đầu tư xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên chưa có các trang 

thiết bị để vận hành một cách đồng bộ, do đó việc thực hiện dự án “Đầu tư trang 

thiết bị Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường” là cần thiết; UBND 

tỉnh đồng ý quyết định chủ trương đầu tư dự án như đề xuất của Sở Khoa học và 

Công nghệ tại Tờ trình trên. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định chủ 

trương đầu tư dự án trên, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

11. Báo cáo số 300/BC-SNV ngày 28/10/2021 Sở Nội vụ về xin ý kiến chủ 

trương kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Lạng Sơn. 

Để đảm bảo hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

được thuận lợi, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, việc xem 

xét kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên hiệp Hội là cần thiết và phù hợp với tình 

hình thực tiễn. UBND tỉnh đồng ý giới thiệu đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ tham gia Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ để bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 như đề xuất của Sở Nội vụ tại 

Báo cáo trên.  
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Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện văn bản xin ý kiến Thường 

thực Tỉnh ủy về kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

12. Công văn số 3176/STC-HCSN ngày 01/11/2021 của Sở Tài chính về 

báo cáo điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2021 các cơ quan, đơn vị khối 

tỉnh và UBND các huyện, thành phố. 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về điều 

hành dự toán ngân sách năm 2021 thì một số nhiệm vụ chi được giao dự toán thực 

hiện các Chương trình, Đề án, kế hoạch, dự án trong năm 2021 không thể hoàn 

thành do ảnh hưởng dịch Covid-19. Do đó, việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2021 các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố và dự kiến bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện các chính sách, chế độ, 

các nhiệm vụ phát sinh là cần thiết. UBND tỉnh đồng ý về chủ trương điều chỉnh 

dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 như đề xuất của Sở Tài chính tại Công 

văn trên. 

Giao đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát điều 

chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2021 các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố và dự kiến bổ sung kinh phí cho các đơn vị trước khi trình 

xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. 

 13. Tờ trình số 157/TTr-SVHTTDL ngày 31/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng: Biển Pa nô “Lạng 

Sơn kính chào quý khách” tại đường cao tốc giáp ranh Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Việc đầu tư công trình: Biển Pa nô “Lạng Sơn kính chào quý khách” tại 

đường cao tốc giáp ranh hai tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn là cần thiết, do hiện tại 

chưa có biển Pa nô cỡ lớn để truyền tải thông tin, giới thiệu những thành tựu, tiềm 

năng, thế mạnh, hình ảnh của tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực 

hiện xây dựng công trình như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ 

trình trên. Tuy nhiên, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan xác định lại phương án thiết kế và các giải pháp kỹ 

thuật công trình phù hợp với điều kiện địa chất công trình, đảm bảo an toàn nhưng 

phải tiết kiệm nhất, tránh lãng phí. 

14. Giao Văn phòng UBND tỉnh: 

- Rà soát lại các nội dung và đôn đốc các sở, ban, ngành chủ động, khẩn 

trương tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh 

cuối năm 2021 đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng. 

- Rà soát, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc phải hoàn thành trong 

năm 2021 như: Tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2021; Kế 

hoạch số 43/KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021; tiến độ xây 

dựng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; 

công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tiến độ thực hiện các 

gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các 
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ngành liên quan khác, tránh để tình trạng đến cuối năm phải hủy dự toán, nộp lại 

kinh phí. 

- Tăng cường, đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trong công tác tham mưu, giúp 

việc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trên mọi lĩnh vực; từng vị trí công tác cần 

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

dung trình UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hạn chế sai sót ở 

mức thấp nhất và tuân thủ đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh.  

- Quan tâm thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước tại cơ quan, tổ chức; quán triệt công chức, viên chức nắm vững nội dung các 

quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá 

nhân trong việc thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước ở cơ quan; thực hiện theo đúng 

quy định của cơ quan có thẩm quyền. Phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo Văn 

phòng và công chức tham mưu, giúp việc công tác Đảng của Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh.  

- Khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ 

lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo phát huy được sở trường của mỗi cá 

nhân, có tính liên thông nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đôn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương báo cáo kết quả 

công tác tổ chức các hoạt động chào mừng và tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành 

lập tỉnh Lạng 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, ngành: KHĐT, TC, XD, TNMT,  

  GTVT, NV, KHCN, VHTTDL, NgV,  

  Văn phòng Đ ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- UBND các huyện: CLộc, HL, BG và TPLS; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (PT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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