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Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 
02/2019. 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 phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

Dự thảo báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ về tình hình kinh tế - xã 
hội tháng 2/2019, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 
tháng 3/2019. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu, bổ sung, làm rõ các nội dung sau: 

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành  

UBND tỉnh đã ban hành Chương trình kiểm tra tình hình triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đối 
với các huyện, thành phố và đã kiểm tra được 3 huyện. Đã tổ chức hội nghị trực 
tuyến đến cấp huyện, cấp xã ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên 
đán; kiểm tra, động viên các công trình, dự án trọng điểm, tổ chức nhiều cuộc 
họp, hội nghị chuyên đề để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về: An toàn 
giao thông, xây dựng nông thôn mới, phát triển doanh nghiệp,… để tạo bứt phá 
trong năm 2019. Từ đó tạo sự lan tỏa đến các cấp, các ngành về đổi mới tác 
phong, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

b) Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2019 

Cần nêu bật được nội dung các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo tổ 
chức cho Nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với 
chủ trương “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, 
phòng chống pháo, an toàn giao thông, công tác bình ổn giá cả thị trường,... đều 
được thực hiện tốt.   

 Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, số kinh phí thăm 
hỏi, tặng quà tăng cao hơn nhiều so với năm 2018, thể hiện đời sống vật chất và 
ý thức trách nhiệm với cộng đồng của người dân, doanh nghiệp được nâng lên, 
các nhà hảo tâm đến với tỉnh Lạng Sơn nhiều hơn. Các hoạt động mừng Đảng 
mừng Xuân, lễ hội với nhiều hình thức phong phú, số lượng khách du lịch tăng 
mạnh.  
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 Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác tổ chức đón tiếp Đoàn công tác 
của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè 
trong và ngoài nước. Việc tổ chức thành công sự kiện này trong điều kiện thời 
gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn, vừa phải đảm bảo tiến độ, chất 
lượng, vừa đáp ứng yêu cầu bảo mật cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả 
giữa các cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành, học sinh, sinh viên, người dân, 
doanh nghiệp đã tích cực tham gia với trách nhiệm cao nhất, thể hiện sức mạnh 
đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, từ đó tạo nên khí thế, xung lực mới, là 
tiền đề để bứt phá trong năm 2019.  

Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động bước đầu đem lại hiệu quả 
tích cực cho công tác giải quyết thủ tục hành chính, được Nhân dân và cộng 
đồng doanh nghiệp ghi nhận. 

c) Về hạn chế, yếu kém 

Bổ sung một số hạn chế, yếu kém về việc chưa chủ động tham mưu đề 
xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu 
Phi. Tổ chức một số lễ hội còn hạn chế về việc để xảy ra ùn tắc giao thông, vệ 
sinh môi trường, đốt vàng mã, pháo giấy bừa bãi... Một số học viên cai nghiện 
bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện trong dịp Tết. Chất lượng cơ sở lưu trú, dịch vụ 
phục vụ khách du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu.  

d) Về trọng tâm công tác tháng 3 

Cần nhấn mạnh, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

 Thực hiện quyết liệt chủ đề năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.  
Các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm 
vụ như công tác đón, tiễn Đoàn của Chủ tịch Triều Tiên. Nâng cao trách nhiệm, 
năng lực của người đứng đầu, phải hết sức gương mẫu, thẳng thắn nhìn nhận sự 
việc, quyết liệt, trăn trở, hết mình vì công việc, kiên quyết không để xảy ra tình 
trạng chỉ hô khẩu hiệu mà không hành động. 

 Tập trung triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ, nhân rộng các mô 
hình sản xuất hiệu quả, gắn với chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng ngành 
nông nghiệp, trọng tâm là 3 mô hình tỉnh chỉ đạo điểm. Chủ động trong công tác 
phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch lở mồm, long 
móng, dịch tả lợn Châu Phi. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn 
Châu Phi, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên địa bàn 
tỉnh. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới 
theo kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của tỉnh ngày 
26/02/2019. Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh. Nghiên cứu, tiến hành đầu tư trang thiết bị để phục vụ việc chiết xuất 
tinh dầu quế, hồi và một số sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Khẩn trương giải ngân 
nguồn kinh phí còn tồn đọng của 2 Chương trình mục tiêu quốc gia.  

 Tập trung hoàn thiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Khẩn trương xây dựng Đề án phát triển doanh 
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nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh. 
Tiếp tục khảo sát, quy hoạch các quỹ đất dọc trục đường cao tốc để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội. Chủ động một bước, có các giải pháp phù hợp trong việc tổ 
chức triển khai thực hiện Luật Quy hoạch để quy hoạch, triển khai thực hiện các 
dự án phát triển kinh tế - xã hội.  

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, không để 
xảy ra ùn ứ hàng hóa. Kiên quyết xử lý, phá dỡ các kho hàng, tường rào xây 
dựng trái phép tại các đường mòn lối mở khu vực biên giới cửa khẩu. Chỉ đạo 
thu thuế xây dựng cơ bản vãng lai của một số nhà thầu, truy thu đối với các đối 
tượng trốn nợ thuế. Tiếp tục tổ chức đấu giá khu đất Nhà máy xi măng (cũ), xác 
định giá khởi điểm để đấu giá Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố và một 
số khu đất khác đủ điều kiện. 

 Chủ động chuẩn bị các điều kiện, nhất là các dự án đầu tư để phục vụ Hội 
nghị xúc tiến đầu tư vào cuối năm 2019. Xây dựng, có các giải pháp xúc tiến 
đầu tư, phát triển du lịch của tỉnh trên cơ sở mời gọi các doanh nghiệp lớn. 
Nghiên cứu, xác định các giải pháp khắc phục hạn chế về cơ sở lưu trú, dịch vụ 
du lịch, công tác tổ chức lễ hội và thu gom, vận chuyển rác thải, từng bước thực 
hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. 

 Tập trung thực hiện đầu tư xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở 
vật chất riêng; xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh chưa bảo đảm tại các trường học. 
Thực hiện tốt các nhiệm vụ của học kỳ 1, công tác phân luồng học sinh, tổ chức 
tuyển sinh các cấp học. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để tuyển chọn người đi 
xuất khẩu lao động.  

 Nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phòng chống tội phạm, triệt phá 
các tổ chức tín dụng đen. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, tập trung giải quyết triệt để các vướng mắc, tranh chấp ngay từ cơ 
sở. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông. 
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhất là các trường hợp sử dụng rượu bia, chất 
ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông. 

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Chương trình gặp 
gỡ đầu xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Công tác liên hợp giữa 04 
tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. 
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; 
rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính đưa ra giải quyết và từng bước thực hiện 
phương châm phục vụ 4 tại chỗ tại trung tâm. 
 Các sở, ngành chủ động phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh, các cơ 
quan liên quan trong việc xây dựng, chuẩn bị các nghị quyết trình HĐND tỉnh 
trong năm 2019. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri.   

Cơ quan chủ trì tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh chậm 
nhất ngày 08/3/2019 để ban hành.  
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2. Báo cáo số 13/BC-VP ngày 25/02/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về  
kết quả rà soát các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành còn 
hiệu lực (Văn phòng UBND tỉnh trình).  

- Đối với 68 cơ chế, chính sách do các sở, ban, ngành đề nghị giữ nguyên:  
Giao các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục rà soát lại, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện, bãi bỏ, thay thế hay điều 
chỉnh các cơ chế, chính sách trên. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các trình tự, 
thủ tục xây dựng cơ chế, chính sách đã được đưa vào Chương trình làm việc của 
UBND tỉnh năm 2019, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 
2019 theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định 
khác có liên quan.  

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh về 
chủ trương xây dựng quy định thay thế Quy định phân cấp quản lý công trình 
thủy lợi và cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương trên địa 
bàn tỉnh. Trong đó phải đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 26/2000/QĐ-
UB, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; làm rõ sự 
cần thiết, căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn xây dựng chính sách, dự kiến nội dung 
của chính sách, thẩm quyền ban hành... để UBND tỉnh có đủ cơ sở xem xét, 
chấp thuận chủ trương xây dựng chính sách này. Hoàn thành trong tháng 4/2019. 

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo 
UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 
29/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng 
viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh; những 
khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; làm rõ sự cần thiết, căn 
cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn phải thay thế (hoặc sửa đổi) Nghị quyết số 
08/2016/NQ-HĐND, dự kiến nội dung của chính sách mới,... để UBND tỉnh có 
đủ cơ sở xem xét, chấp thuận chủ trương thay thế (hoặc sửa đổi) chính sách này. 
Hoàn thành trong tháng 4/2019. 

- Việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và 
cây ăn quả theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 và Quyết 
định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh: UBND tỉnh sẽ 
xem xét cụ thể khi thảo luận dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 
21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù 
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 
2017 - 2020.  

- Không xây dựng các cơ chế, chính sách về: Quy định về kinh phí tổ chức 
đấu giá giao cho một cơ quan có chức năng quản lý thực hiện chi, quyết toán;  
chế độ chính sách cho hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã; cơ chế chính 
sách để duy trì hoạt động của Trạm Truyền thanh cấp xã; cơ chế, chính sách cho 
công chức chuyên trách về công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị. Vì nội 
dung đề xuất này chưa bảo đảm theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính là chỉ 
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xây dựng cơ chế chính sách mới khi thật sự cần thiết, một số nội dung đề xuất 
không phù hợp với quy định của trung ương, chưa làm rõ được sự cần thiết, 
chưa tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Đồng ý tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với 
dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 
- 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 
của UBND tỉnh như đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh. 

3. Báo cáo xin ý kiến về phương án đầu tư xây dựng Toà nhà Trung tâm 
hành chính của tỉnh (Sở Xây dựng trình).  

Thành viên UBND tỉnh, thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến 
bằng văn bản, gửi Sở Xây dựng tổng hợp trước ngày 20/3/2019 để trình UBND 
tỉnh xem xét, quyết định.  

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; 
- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB;   
- Lưu: VT, TH (ĐTK).

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Phùng Quang Hội  
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