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THÔNG BÁO  

Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (kỳ 2)  

(Ngày 27 tháng 4 năm 2022) 
 

 

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 

2022 (kỳ 2). 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 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 

tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Nội dung dự thảo Báo cáo cơ bản đã đầy đủ, chi tiết, qua xem xét thảo 

luận, UBND tỉnh thống nhất với nội dung trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở 

có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại phiên họp và bằng văn bản, rà 

soát, cập nhật số liệu bảo đảm sát đúng với tình hình thực tế, tập trung hoàn 

thiện, trình UBND tỉnh xem xét ban hành trước ngày 05/5/2022.  

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân 

sách ở địa phương năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới 

(Sở Tài chính trình).  

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn 

bản hướng dẫn của Trung ương, Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan liên 

quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các 

cấp ngân sách ở địa phương năm 2022 đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. 

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh nhất trí thông qua nội dung trình của 

Sở Tài chính, trong đó thống nhất tiêu đề như sau: “Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp 

ngân sách ở địa phương năm 2022”. 

Sở Tài chính tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý tham gia tại cuộc họp, rà soát, 

khẩn trương hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 10/5/2022 để 

tổ chức thẩm tra, trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.  

3. Tờ trình số 25/TTr-SCT ngày 11/4/2022 về việc phê duyệt Đề án tổng 

thể phát triển điện gió tỉnh Lạng Sơn (Sở Công Thương trình).  

Để có đầy đủ cơ sở xem xét, đánh giá tổng thể về hiện trạng và tiềm năng 

phát triển điện gió trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý nhà nước, làm cơ 

sở đề nghị bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện VIII) và tích hợp Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, UBND tỉnh đã chấp thuận cho phép Sở 

Công Thương, Công ty Cổ phần Đầu tư EMI lập Đề án tổng thể phát triển điện 

gió tỉnh Lạng Sơn. Đề án đã xây dựng theo đề cương tại Quyết định số 51/QĐ-
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UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.   

Hiện nay Quy hoạch điện VIII đã được Hội đồng thẩm định quốc gia 

thông qua, do đó để Đề án có tính khả thi cần bám sát các chỉ tiêu quy hoạch đã  

phân bổ. Trên cơ sở đó hoàn thiện Đề án như sau:  

Sở Công Thương, đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ, tiếp thu các ý kiến tham 

gia của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, hoàn thiện nội dung 

Đề án, trong đó cần lưu ý các nội dung như: (1) việc xây dựng Đề án phải thống 

nhất, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) hạn chế tối đa 

sử dụng diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; (3) chú trọng đến vấn đề giao 

thông trong vận chuyển các trang thiết bị để xây dựng các nhà máy điện gió; (4) 

rà soát, phân kỳ đầu tư phù hợp, trong đó ưu tiên đầu tư đối với các dự án có 

tiềm năng gió cao nhất.  

Trước mắt để có dữ liệu đầu vào cho Bộ Công Thương triển khai các kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII sau khi được phê duyệt, giao Sở Công 

Thương rà soát, ký phê duyệt Đề án, đồng thời dự thảo văn bản của UBND tỉnh 

gửi Bộ Công Thương xem xét, tổng hợp. 

Sau khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Sở Công Thương và đơn vị 

tư vấn có trách nhiệm tiếp tục cập nhật các chỉ tiêu được quyết định trong Quy 

hoạch điện VIII và các nội dung chỉ đạo trên, rà soát, hoàn thiện Đề án, trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. 

 4. Dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới (Công an tỉnh trình).  

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực 

tiễn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thống nhất chủ trương trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới. Qua phân tích, thảo luận thấy 

rằng nội dung trình của Công an tỉnh được xây dựng khá đầy đủ, chi tiết, UBND 

tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Chỉ thị. Một số nội dung cần hoàn thiện như sau: 

- Rà soát lại số liệu, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh để đảm 

bảo sự thống nhất, đồng bộ về số liệu và nội dung nhận định, đánh giá trong Chỉ 

thị; biên tập các nội dung rõ ràng, mạch lạc; rà soát câu chữ đảm bảo tính chính 

xác, phù hợp với văn phong chính luận của Đảng. 

- Bổ sung đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua về công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; đảm bảo 

tương quan về mặt dung lượng giữa phần đánh giá kết quả đạt được và phần hạn 

chế. Phân tách phần nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. 

Bổ sung cơ quan, tổ chức cần triển khai thực hiện tại phần tổ chức thực 

hiện, đảm bảo trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Chỉ thị. 

Công an tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện 

dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 10/5/2022. 

5. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo 
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giải phóng nhanh nhất nguồn lực đất đai, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát 

triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới (Sở Tài nguyên và Môi trường trình).  

 Nguồn lực đất đai có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh 

tế - xã hội, là nguồn thu quan trọng trong thu ngân sách hằng năm. Quá trình 

quản lý, sử dụng đất có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, trong đó công tác quản 

lý nhà nước về đất đai thường được đánh giá còn nhiều yếu kém, hạn chế. 

 Xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo 

UBND tỉnh xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai của các dự án đầu tư để sử dụng hiệu 

quả, tiết kiệm nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua xem 

xét nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường trình và ý kiến phát biểu tại 

cuộc họp, UBND tỉnh thống nhất các nội dung sau: 

- Về tiêu đề: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai trong quá trình thực hiện 

các dự án đầu tư, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai nhằm phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Trên cơ sở các hạn chế, khó khăn, vướng mắc về đất đai trong quá trình 

thực hiện dự án đầu tư hiện nay trên địa bàn tỉnh như: công tác quản lý nhà nước 

về đất đai tại một số địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ giải phóng mặt 

bằng chậm, triển khai dự án không đúng tiến độ, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý 

vi phạm về đất đai còn hạn chế và các nội dung vướng mắc khác để đề ra mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục, phát huy tốt nhất nguồn lực đất đai, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp thu tối đa các ý kiến 

tham gia, tập trung hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 15//5/2022.  

 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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