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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn  

giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050  

 
Ngày 07/4/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 

05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 tổ chức cuộc họp 

xem xét đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị Quyết số 40-NQ/TU, ngày 

05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “xây dựng và phát triển thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050” năm 2021 và kế 

hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, các đồng chí Phó Trưởng 

Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2227/QĐ-

UBND ngày 14/11/2021 của UBND tỉnh. 

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Phó Trưởng 

ban Chỉ đạo báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

Ghi nhận sự cố gắng của UBND thành phố Lạng Sơn là cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU đã tham mưu cho tỉnh ban 

hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo với lộ trình cụ thể nhằm thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn 

lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; ban hành một số cơ chế, chính 

sách đặc thù nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 40-

NQ/TU để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần xây dựng, 

phát triển thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của 

tỉnh.  

Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn 

một số hạn chế như: việc thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết còn chậm; một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo chưa phát huy hết 

trách nhiệm được giao, chưa tích cực nghiên cứu, tìm tòi để đề xuất các cơ chế, 

chính sách đặc thù cho phát triển thành phố; tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch 

chung của thành phố còn chậm, chưa kịp thời rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung 

cho phù hợp với tình hình mới và yêu cầu phát triển. 

II. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới 

1) Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
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của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng 

doanh nghiệp về vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong xây dựng và phát triển 

thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và 

khu vực Đông Bắc; đặc biệt, tầm quan trọng của thành phố Lạng Sơn tiếp tục 

được khẳng định tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính 

trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đó là 

xây dựng thành phố Lạng Sơn là một trong 5 thành phố trở thành các cực tăng 

trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng. 

2) Phát huy vai trò của các thành viên của Ban Chỉ đạo, thường xuyên 

bám sát và thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 

05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 

02/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về xây dựng và phát triển thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Tăng cường công tác phối 

hợp giữa các sở, ngành để tham mưu, đề xuất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

phát triển thành phố. UBND thành phố phải chủ động, kịp thời đề xuất với tỉnh 

các giải pháp, cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển thành phố nhanh và bền 

vững.  

3) Về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù:  

- Về biên chế: giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 

tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung số lượng khoảng 05 người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho UBND 

thành phố để bố trí cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố; hoàn thành báo 

cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2022. 

- Về lĩnh vực giải phóng mặt bằng: giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét 

điều chỉnh cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng riêng đối với 

thành phố. Trong đó, tập trung xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ về đào tạo, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất 

nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

thành phố; đối với đất nông nghiệp bị thu hồi xem xét hỗ trợ bằng 5 lần giá đất 

nông nghiệp cùng loại và tính toán điều chỉnh tăng thêm giá đất nông nghiệp 

cho phù hợp với tình hình thực tế. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

31/5/2022, trình HĐND tỉnh trong tháng 7/2022. 

- Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì 

phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố và các cơ quan liên quan tham 

mưu UBND tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết riêng về 

cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, tự 

chủ về tài chính. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2022, trình 

HĐND tỉnh trong tháng 7/2022. 

- Về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xem xét, tính toán quy định 

cơ chế đặc thù cho thành phố để tích hợp chung vào Nghị quyết của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 
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10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2022, trình HĐND tỉnh trong 

tháng 7/2022. 

4) Giao UBND thành phố Lạng Sơn: 

- Chủ động, tích cực phối hợp với Sở Nội vụ tập trung xây dựng Đề án và 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố 

Lạng Sơn và thành lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn trình cấp có 

thẩm quyền theo quy định. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch 

chung thành phố Lạng Sơn mở rộng; 

- Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể để tập 

trung tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 40-

NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 195/KH-

UBND ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh; 

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp 

với các chủ đầu tư dự án kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án đầu tư khu đô thị 

mới, khu chức năng, khu dân cư, đường đô thị có hợp phần cây xanh để đánh giá 

hiệu quả đầu tư, trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây xanh đến khi bàn giao cho 

cơ quan quản lý theo thẩm quyền, xử lý kịp thời các vi phạm; đặc biệt quan tâm 

công tác quản lý, bảo vệ cây xanh cảnh quan, chăm sóc cắt tỉa phải đảm bảo 

thẩm mỹ, cảnh quan môi trường theo quy định.  

5) Về đề nghị của Thành phố về việc UBND tỉnh không giao đất cho nhà 

đầu tư thực hiện dự án đối với những khu đất phù hợp mà để thành phố Lạng 

Sơn tổ chức thực hiện.  

Nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều lần, trong đó khuyến khích 

UBND các huyện, thành phố chủ động sử dụng ngân sách thuộc thẩm quyền 

quản lý để tổ chức giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu đất phù 

hợp quy hoạch, kế hoạch, với quy mô hợp lý để tổ chức đấu giá, nâng cao hiệu 

quả nguồn lực đất đai. Với tinh thần đó, UBND thành phố Lạng Sơn chủ động tổ 

chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh những phát sinh, 

vướng mắc vượt thẩm quyền.  

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo theo  

  Quyết định số 2227/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

  TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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