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Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 

2022. Sau khi thảo luận, thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung 

họp như sau: 

1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 (Trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 3; trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 3) (Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trình).  

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện các mục 

tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, vì vậy ngay từ đầu năm, các cấp, các 

ngành đã triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ với tâm thế chủ động, quyết tâm 

chính trị cao, xác định đây là giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội sau 02 năm bị 

ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Với sự chủ động, quyết liệt, kết quả nhiều 

mặt công tác đã có chuyển biến tích cực, bám sát tiến độ công việc theo kế 

hoạch. Đã chăm lo, tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

an toàn, vui tươi, lành mạnh, mọi người mọi nhà đều có Tết; tổ chức các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Quốc 

phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại dù ảnh 

hưởng của dịch bệnh nhưng tiếp tục được duy trì bằng nhiều phương thức, đã 

chuẩn bị kỹ các nội dung tham dự Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp gỡ đầu 

Xuân 2022 và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 13. Công tác phòng 

chống dịch COVID-19 thực hiện theo phương châm "thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", số lượng người nhiễm bệnh tuy có 

tăng cao nhưng phần lớn ở mức độ nhẹ, tỷ lệ ca tử vong thấp so với tỷ lệ chung 

toàn quốc. 

- Một số hạn chế trong quý I năm 2022: thu ngân sách đạt thấp so với 

cùng kỳ, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng chưa đáp ứng được yêu 

cầu đề ra. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều học sinh phải học trực tuyến 

làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Phát hiện một số vụ việc vi phạm 

pháp luật nổi cộm như: phá rừng tự nhiên, mua bán tài liệu mật trong kỳ thi nâng 

ngạch, tiêu cực trong sắp xếp thứ tự xe xuất khẩu.  

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 

báo cáo do Sở Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà 
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soát, cập nhật thông tin, số liệu mới nhất, hoàn thiện dự thảo báo cáo, trong đó 

bổ sung 01 mục riêng về công tác chuyển đổi số. 

- Về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 cơ bản đã đầy đủ, trong đó 

nhấn mạnh các nội dung sau: 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án năm 2022, 

nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, bám sát tiến độ ngay từ đầu năm. 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, quan tâm công tác 

phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, công tác trồng rừng; thúc đẩy 

triển khai các dự án về chăn nuôi đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 

đầu tư. 

Tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, 

bảo đảm hoàn thành mục tiêu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã nông thôn 

mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; chủ động phân bổ các 

nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia khi Trung ương giao cho tỉnh. 

- Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công 

để tổ chức khởi công trước 30/6/2022. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng 

mặt bằng, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu năm 2022 phải 

tạo chuyển biến thật sự rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai 

thực hiện các dự án đầu tư công, dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách.   

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, tăng 

cường các giải pháp tăng thu, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế, phấn 

đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022. 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, chủ động 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm.  

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

tăng cường công tác phối hợp với đơn vị tư vấn để xây dựng Quy hoạch tỉnh bảo 

đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chỉ 

đạo đơn vị tư vấn báo cáo hằng tuần với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả, tiến độ 

thực hiện lập Quy hoạch tỉnh.  

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo tham vấn xây dựng 

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

- Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các ngành, lĩnh vực; tăng 

cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động triển khai thực hiện 

các nội dung theo kế hoạch để tạo sự lan tỏa, đồng thuận của người dân, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực. 

- Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 

17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để 

tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 
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doanh. Tích cực thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ 

số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), trong đó tập trung vào khắc 

phục triệt để các chỉ số thành phần đạt thấp, gắn với nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu và đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nắm chắc 

tình hình, tăng cường quản lý đối với những người bị nhiễm có nguy cơ cao, 

đồng thời đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin, nhất là đối với trẻ em.  

- Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo đảm giữ vững an ninh, trật 

tự an toàn khu vực biên giới, thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. 

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo huyện Bình Gia chuẩn bị diễn tập phòng 

cháy, chữa cháy rừng; huyện Cao Lộc và huyện Chi Lăng chuẩn bị diễn tập khu 

vực phòng thủ cấp huyện năm 2022.  

- Đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo, chủ động vì sự nghiệp 

chung của từng cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, công chức, viên chức để tạo 

nên sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu đưa Lạng Sơn 

phát triển nhanh và bền vững. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, khẩn trương hoàn 

thiện, báo cáo UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng 

chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2030 (Sở Công 

Thương trình).  

Ghi nhận sự chủ động của Sở Công Thương đã chủ trì xây dựng dự thảo 

hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ 

trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030 (sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 

11/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ 

nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2030). Qua phân tích, thảo luận cho 

thấy sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh đến nay chưa có tổ chức, cá nhân nào được thụ hưởng chính sách, 

do đó cần phải nghiên cứu, đánh giá kỹ về nguyên nhân chính sách chậm đi vào 

cuộc sống (về trình tự, thủ tục, cơ chế hỗ trợ, chính sách hỗ trợ chưa đủ 

mạnh…), trên cơ sở đó đề nghị điều chỉnh, bổ sung để chính sách có tính khả 

thi. 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thay 

thế Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh. Để 

hạn chế ban hành nhiều Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trên địa 

bàn tỉnh, cần thiết phải rà soát tất cả các lĩnh vực, nội dung về hỗ trợ, ưu đãi đầu 
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tư để tích hợp vào 01 Nghị quyết chung, bảo đảm sự đồng bộ, khoa học, thuận 

tiện trong triển khai thực hiện.  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết chung về chính sách hỗ trợ, ưu đãi 

đầu tư trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết 

số 66/2017/NQ-HĐND và các Nghị quyết khác có tính chất tương tự (trừ lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn); tập trung hoàn thành, trình kỳ họp giữa năm 2022 

của HĐND tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, từng ngành, từng 

lĩnh vực sẽ có hướng dẫn cụ thể.  

Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị quyết chung về chính sách hỗ trợ, ưu 

đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát 

triển. 

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phân cấp trách nhiệm quản lý nhà 

nước về chất lượng công trình xây dựng, giải quyết sự cố công trình xây dựng, 

kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng trên địa bàn hành 

chính các huyện, thành phố (Sở Xây dựng trình).  

Thời gian qua, UBND tỉnh đã đẩy mạnh phân cấp tới các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chủ động trong triển 

khai thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần đó, việc ban hành Quyết định trên là cần 

thiết để triển khai, cụ thể hóa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.  

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 

Quyết định do Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp 

thu các ý kiến tham gia, biên tập văn phong mạch lạc, dễ hiểu; đồng thời chỉnh 

sửa lại trích yếu dự thảo Quyết định như sau: “Quyết định của UBND tỉnh phân 

cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, giải quyết 

sự cố công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây 

dựng trên địa bàn các huyện, thành phố”.  

Sở Xây dựng tập trung hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 05/4/2022 

để xem xét, ban hành. 

4. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu 

cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Sở Tài nguyên và Môi trường trình).  

 UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10-

CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và 

bảo vệ tổ quốc. Dự thảo Kế hoạch đã bám sát yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 

10-CT/TW ngày 25/9/2021, Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của 
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Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung 

dự thảo Kế hoạch do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo.  

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến tham gia 

của các cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình UBND tỉnh trong 

tháng 3/2022. 

 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;  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực 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; 

- Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, ĐV;    

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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