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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

xem xét, thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo tham vấn 

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

  
 

Ngày 17/3/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc 

họp để xem xét nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo tham vấn Phương án 

điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có 

đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại 

diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Sở Nội vụ và ý kiến tham gia của các 

thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Triển khai thực hiện Kết luận số 492-KL/TU, ngày 08/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 17, ngày 04/3/2022 về nội dung xem xét 

Phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn, Sở Nội 

vụ đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo 

tham vấn Phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn, 

xác định đây là nội dung rất quan trọng, cần thiết tổ chức triển khai sớm để có cơ 

sở hoàn thiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, đồng thời 

thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 và tích 

hợp vào Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

UBND tỉnh thống nhất một số nội dung đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ về tổ chức 

Hội thảo như sau: 

1. Về thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo 

1.1. Thời gian: dự kiến khoảng đầu tháng 4 năm 2022 (trước ngày 

10/4/2022), thời gian trong 01 buổi sáng. 

1.2. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị The Pride, số 69 Trần Phú, KĐT Phú 

Lộc 3, thành phố Lạng Sơn; bố trí chỗ nghỉ của đại biểu tại Nhà khách A1, số 32 

Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

2. Thành phần mời dự Hội thảo 

Ngoài thành phần mời theo Kết luận số 492-KL/TU, ngày 08/3/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề xuất mời bổ sung đại biểu một số cơ quan, đơn vị 

tham dự Hội thảo gồm:  
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2.1. Đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành: Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Bộ 

đội biên phòng. 

2.2. Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Sovico và lựa chọn mời 03 doanh 

nghiệp tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ trì Hội thảo 

3.1. Thường trực Tỉnh ủy. 

3.2. Mời Lãnh đạo Bộ Nội vụ tham gia đồng chủ trì. 

4. Báo cáo đề dẫn trình chiếu tại Hội thảo  

- Thống nhất trình chiếu tại Hội thảo là Báo cáo đề dẫn chung trình bày 

dưới dạng phóng sự, thời lượng khoảng 20 phút. Nội dung Báo cáo thể hiện khái 

quát về: thực trạng, tiềm năng thế mạnh, định hướng phát triển của tỉnh Lạng Sơn; 

về thực trạng, nguồn lực của huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn; mục đích, ý 

nghĩa của việc điều chỉnh địa giới mở rộng thành phố Lạng Sơn; 02 phương án dự 

kiến điều chỉnh mở rộng thành phố Lạng Sơn, phân tích, đánh giá sâu, kỹ lưỡng 

hơn về ưu, nhược điểm của từng phương án… 

Ngoài Báo cáo đề dẫn chung, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Cao 

Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng từng báo cáo đề dẫn chuyên đề của 

tỉnh Lạng Sơn, của huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, về 2 phương án điều 

chỉnh mở rộng thành phố Lạng Sơn để làm tài liệu cho đại biểu dự Hội thảo 

nghiên cứu, tham khảo.  

- UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc tập trung hoàn thiện 

báo cáo đề dẫn của cơ quan, trước ngày 23/3/2022 gửi Sở Nội vụ tổng hợp. Trên 

cơ sở báo cáo của huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn 

thiện, gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trước ngày 25/3/2022 để xây dựng 

phóng sự. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, duyệt phóng sự trước ngày 29/3/2022.  

5. Nội dung tham vấn, thảo luận tại Hội thảo 

5.1. Căn cứ các Phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành 

phố Lạng Sơn, UBND tỉnh đặt hàng các thành phần tham dự Hội thảo viết bài 

tham luận để tham vấn phương án theo từng nội dung cụ thể trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ của các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức được mời dự Hội thảo, 

gửi bài tham luận về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tổng hợp, in kỷ yếu, tài liệu Hội 

thảo. Tài liệu phục vụ Hội thảo sẽ được gửi cho các đại biểu kèm theo giấy mời. 

5.2. Ban tổ chức Hội thảo sẽ lựa chọn một số đại biểu (theo từng khối, 

ngành, lĩnh vực) để mời phát biểu tham luận tại Hội thảo; các ý kiến tham luận 

khác sẽ được tổng hợp trong Báo cáo tổng thuật Hội thảo. 

6. Quà tặng đối với đại biểu 

Quà tặng đối với đại biểu tham dự Hội thảo là sản phẩm OCOP của tỉnh 

Lạng Sơn. Giao UBND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị quà tặng, chủ động phối 
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hợp với các sở, ngành liên quan để gửi quà tặng tới đại biểu tham dự.  

7. Về tổ chức Hội thảo nội bộ 

Để có đầy đủ các luận cứ khoa học, thực tiễn, tranh thủ được nhiều ý kiến, 

tạo sự đồng thuận về quan điểm, chủ trương đối với phương án mở rộng địa giới 

hành chính thành phố Lạng Sơn, cần thiết đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 

Hội thảo nội bộ với phạm vi phù hợp để tham vấn, xin ý kiến các đồng chí 

nguyên Lãnh đạo tỉnh và một số nhà khoa học, nhà quản lý, các Hiệp hội, tổ chức 

của tỉnh Lạng Sơn, trong đó: 

7.1. Thời gian tổ chức: trước thời điểm tổ chức Hội thảo cấp tỉnh. 

7.2. Thành phần tham dự:  

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND thành phố Lạng Sơn và các 

huyện có liên quan (thành viên Ban chỉ đạo mở rộng thành phố Lạng Sơn). 

- Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo 

UBND tỉnh đã chuyển công tác. 

- Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo 

UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu. 

- Một số nhà khoa học, nhà quản lý, Hiệp hội, tổ chức của tỉnh Lạng Sơn. 

8. Phân công tổ chức thực hiện 

Giao các sở, ban, ngành liên quan theo ngành dọc chủ động liên hệ, phối hợp 

với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện các công việc liên quan phục vụ Hội thảo 

như: xác nhận đại biểu tham dự Hội thảo, đón tiếp đại biểu, gửi quà tặng của tỉnh,… 

Giao Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý 

kiến Thường trực Tỉnh ủy về dự thảo Kế hoạch, hoàn thành, gửi Văn phòng 

UBND tỉnh trong sáng ngày 18/3/2022. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND huyện Cao Lộc, TPLS;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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