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Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 
4/2019. Sau khi thảo luận, thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội 
dung họp như sau:  

1. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp 
loại kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của các cơ quan, đơn vị do 
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt (Sở Nội vụ trình). 

UBND tỉnh đánh giá cao sự tích cực của Sở Nội vụ trong việc xây dựng 
dự thảo quy định trên. Qua thảo luận cho thấy nhiệm vụ trọng tâm hằng năm 
cũng chính là một phần nhiệm vụ hằng năm của các cơ quan; tại Quyết định số 
2460/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về đánh 
giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành, các đơn vị 
sự nghiệp thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn đã bao hàm tất cả các loại nhiệm vụ của các cơ quan. Do đó, UBND 
tỉnh thống nhất không ban hành quy định riêng về đánh giá, xếp loại kết quả 
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của các cơ quan, đơn vị do Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt mà tích hợp việc đánh giá này vào Quyết định 
số 2460/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh.  

Giao Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia về nguyên tắc đánh 
giá, số lượng tiêu chí, nội dung tiêu chí, cách thức chấm điểm, cơ cấu điểm, khái 
niệm về nhiệm vụ trọng tâm, số lượng nhiệm vụ trọng tâm... để thực hiện các 
bước sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2460/QĐ-UBND bảo đảm tính khả thi, phù 
hợp với tình hình thực tế. 

Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ 
sung Quyết định số 2460/QĐ-UBND, trình UBND tỉnh trong tháng 8/2019.  

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định một số mẫu danh hiệu 
thi đua, hình thức khen thưởng, khung, hộp và việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, 
cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh (Sở Nội vụ trình). 

Nhất trí với nội dung xin ý kiến của Sở Nội vụ về hình nền Bằng khen của 
Chủ tịch UBND tỉnh là hình logo tỉnh Lạng Sơn, hình nền Bằng chứng nhận 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Lạng Sơn là hình trống đồng.  

Về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh: Thống nhất sử 
dụng dấu của UBND tỉnh và chữ kí của lãnh đạo UBND tỉnh tại thời điểm cấp 
đổi, cấp lại; đồng ý về mẫu Bằng cấp đổi, cấp lại như đề xuất trong dự thảo; giao 
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Sở Nội vụ có hướng dẫn cụ thể về thực hiện cấp đổi, cấp lại hiện vật khen 
thưởng cấp tỉnh sau khi UBND tỉnh ban hành quy định này.  

Sở Nội vụ rà soát, hoàn thiện dự thảo về việc bổ sung quy định cỡ chữ của 
Huy hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Lạng Sơn; sắp xếp lại Khoản 2, Điều 14 cho phù 
hợp với Điều 31 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP; bỏ Khoản 3, Điều 14 tại dự thảo. 

Cơ quan chủ trì hoàn thiện dự thảo, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 
văn bản đăng ký mẫu Huy hiệu với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước 
khi trình UBND tỉnh ban hành. 

3. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước 
đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Sở Công Thương trình). 

Sở Công Thương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng dự 
thảo. Tuy nhiên, đây là Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một vấn đề 
cụ thể nên thống nhất xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW cho phù hợp với cấp độ, tính chất 
văn bản của Trung ương và để phân công triển khai thực hiện ngay những nhiệm 
vụ cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.  

Giao Sở Công Thương báo cáo đánh giá tổng thể về công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong 5 năm trở lại đây, trong đó lưu 
ý đánh giá những đặc trưng riêng của tỉnh Lạng Sơn liên quan đến công tác bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng đó là: Tỉnh biên giới, có đường biên giới dài, nhiều 
cửa khẩu, nhiều đường mòn, lối mở, tình hình phức tạp về xuất nhập khẩu, xuất 
nhập khẩu, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... Đánh giá những kết quả 
đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp 
trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trên địa bàn tỉnh cũng như trong cả nước, qua đó xác định được các nội 
dung công việc tiếp tục thực hiện và tăng cường thực hiện theo Chỉ thị số 30-
CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW tập trung 
theo 4 nhóm nhiệm vụ sau:  

(1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; phát 
huy vai trò tiên phong, giám sát chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền 
lợi của người tiêu dùng.  

(2) Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng bao gồm các nhiệm vụ: Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực 
thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác 
bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng 
cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công 
tác đối ngoại trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng.  
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(3) Nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên 
quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

(4) Tăng cường công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc các cấp đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Xây dựng các nhiệm vụ cụ thể phải sát với đặc trưng riêng của tỉnh, nhận 
mạnh đến trách nhiệm của các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại khu vực biên giới và trong nội địa. 
Giao trách nhiệm cho từng cấp, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên 
quan. Xác định lộ trình thực hiện từng công việc cụ thể như: Công tác quán triệt, 
tuyên truyền; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết... 

 Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến tham gia để biên tập dự thảo Kế 
hoạch, gửi xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh bằng văn bản, tổng hợp hoàn 
thiện, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 5/2019.  

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh (Sở Công Thương trình). 

Việc ban hành quy chế trên là sự cần thiết, để cụ thể hóa quy định tại 
Điểm b Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ và giải 
quyết những vướng mắc, bất cấp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng vật liệu 
nổ trái phép trên địa bàn tỉnh.  

Sở Công Thương hoàn thiện lại dự thảo quy chế theo đúng tính chất của 
trích yếu văn bản là “quản lý vật liệu nổ...”, không phải “quản lý hoạt động vật 
liệu nổ...”; phải quy định những nội dung cụ thể, thiết thực để thuận lợi cho quá 
trình tổ chức thực hiện, nhất là giải quyết những bất cập, vướng mắc như: Kho 
tàng, bảo quản, hình thức vận chuyển, hình thức giao nhận, bảo đảm khối lượng 
thuốc nổ trong mỗi lẫn nổ theo quy định...  

Dự thảo quy chế cần bỏ những nội dung chỉ là dẫn chiếu các điều, khoản 
tại các quy định của Trung ương như: Điều 4, Khoản 1 Điều 5, Điều 6, Điều 7, 
Điều 8, Điều 10...; gộp Điều 13 và Điều 17 thành 1 Điều về trách nhiệm của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội; tại Điều 15 bổ sung trách nhiệm của Sở 
Công Thương về việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện các 
quy định pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các tổ chức, 
cá nhân trên địa bàn; báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình 
quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn; bổ sung quy định về 
quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tại khu vực biên giới theo 
hiệp định đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lược bỏ những câu chung 
chung, trùng lặp nội dung; không viết tắt trong dự thảo.  

Sở Công Thương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, 
ban hành trước ngày 15/5/2019.  

 5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài 
nguyên năm 2019 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau 
trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính trình). 
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Tại Khoản 5, Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên có quy định: “Hàng năm, UBND 
cấp tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên để thực hiện cho năm tiếp theo 
liền kề”. Do đó, cần thiết phải ban hành Quyết định trên cho phù hợp với quy 
định của Bộ Tài chính.  

Thống nhất giữ nguyên Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng cho năm 
2019 theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh 
do Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND mới ban hành, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 10/7/2018 và mức giá tính thuế tài nguyên tại Quyết định này đã tăng bình 
quân khoảng 25% so với 6 tháng đầu năm 2018. Đồng ý với mức giá tính thuế 
tài nguyên năm 2019 với 159 nhóm, loại tài nguyên, trong đó có 151 nhóm, loại 
ở mức giá tối thiểu; 4 nhóm, loại ở mức giá tối đa; 4 nhóm, loại cao hơn mức giá 
tối thiểu và thấp hơn mức giá tối đa.  

 Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, 
ban hành.  

 6. Dự thảo Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài 
chính trình).  

UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Sở Tài chính trong 
việc xây dựng Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn để tập trung 
nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cho thu hút đầu tư, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Thống nhất về sự cần thiết thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn. 
Đồng ý với những nội dung xin ý kiến của Sở Tài chính về: Tên gọi, chức năng, 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Quỹ phát triển đất tỉnh; về mức vốn tối thiểu ban 
đầu tại thời điểm thành lập năm 2019 là 50 tỷ đồng, được hình thành từ nguồn 
ngân sách nhà nước cấp. Hằng năm, ngân sách trích ít nhất từ 10% trên tổng 
nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 
bao gồm ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện để bổ sung nguồn vốn Quỹ 
phát triển đất tỉnh với vai trò nhận ủy thác để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.  

Giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các dự thảo như sau: 

- Về dự thảo Quyết định thành lập Quỹ: Ban hành theo hình thức quyết 
định cá biệt, không cần bố trí thành viên Hội đồng quản lý kiêm Thư ký; bỏ 
Điều 6 về hiệu lực văn bản vì đây là quyết định cá biệt.    

- Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: Cần viết gọn rõ 
hơn, tập trung vào 2 nội dung chính là: Sự cần thiết trình, nội dung trình. 

- Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Không được viết tắt từ “NSNN” 
tại Khoản 1, Điều 1 của dự thảo. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện 
các dự thảo để UBND tỉnh trình kỳ HĐND tỉnh phê duyệt mức vốn ngân sách 
nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất tỉnh. 

 7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ UBND 
tỉnh giao trong việc xây dựng hồ sơ trình phiên họp UBND tỉnh. Hồ sơ, nội dung 
trình rất đầy đủ, chu đáo; đã có báo cáo đánh giá tác động của chính sách đặc 
thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo 
đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông 
nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020.  

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 
quyết về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 
như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, 
hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh để nghị Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận 
cho xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung 
này cần lưu ý đến mục tiêu của chính sách là tạo được bứt phá, bước phát triển 
mới trong khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, góp phần 
tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Về quan điểm, xây dựng 
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phải phù hợp với chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước; điều kiện để được nhận hỗ trợ phù hợp với 
thực tế của tỉnh, khả năng của các chủ thể tham gia; các đối tượng thụ hưởng 
chính sách dễ dàng tiếp cận và tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn, nhất là ưu tiên đầu tư chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh; xây dựng 
định mức hỗ trợ hợp lý, phù hợp với khả năng của ngân sách. Tiếp tục nghiên 
cứu, cân nhắc bổ sung nội dung hỗ trợ về nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật; hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ; cơ chế thúc đẩy tập trung 
đất đai, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Bỏ nội dung 
hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề trong nước do Trung ương đã có quy định về nội 
dung này.  

8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh nội dung tại các 
Điểm d, đ, Khoản 2, Điều 6 của Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý 
nước thải trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-
UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh (Sở Xây dựng trình). 

Việc sửa đổi nội dung trên để phù hợp với quy định mới và theo đúng chỉ 
đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 15/BXD-PC ngày 14/11/2018 về việc 
thông báo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong việc ban hành các 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường về xả nước thải vào nguồn tiếp nhận thuộc thẩm 
quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, không còn thuộc thẩm quyền của Bộ 
Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Cơ bản thống nhất với dự thảo do Sở Xây dựng trình. Sở Xây dựng tiếp 
thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện lại dự thảo, trong UBND tỉnh xem xét, ban 
hành. Trong đó, tại Điều 2 của dự thảo Quyết định cần bỏ câu: “Các nội dung 
khác tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không thay đổi.”. 
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9. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Thí điểm phát 
triển giáo dục STEM ở một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đáp ứng 
chương trình giáo dục phổ thông mới” (Sở Giáo dục và Đào tạo trình).  

Ghi nhận sự chủ động của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng, 
trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án trên. Việc ban hành Đề án là phù hợp với định 
hướng đổi mới giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 
phù hợp với các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Chính phủ và chỉ đạo của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như đòi hỏi của thực tiễn đổi mới giáo dục phổ 
thông hiện nay. 

Cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo đề án. Giao Sở Giáo dục 
và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện Đề án như sau:  

- Điều chỉnh tên đề án là: Thí điểm triển khai giáo dục STEM ở một số 
trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. 

- Rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lý cần thiết để xây dựng dự thảo. Phân 
tích, làm rõ thực trạng giáo dục hiện nay trên địa bàn tỉnh để thấy được sự cần 
thiết phải xây dựng đề án. Xác định mục tiêu của Đề án cho phù hợp với thực tế. 

- Tính toán số lượng trường thí điểm trong mỗi cấp học cho phù hợp. Bổ 
sung giải pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh truyền 
thông. Bổ sung nguồn kinh phí từ hoạt động xã hội hóa và các nguồn lực huy 
động hợp pháp khác.  

- Rà soát việc xác định các nội dung triển khai thực hiện trong lộ trình từng 
năm, xác định cụ thể các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kết quả cần đạt được của từng năm. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án, trình UBND 
tỉnh trước ngày 03/5/2019.  

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 (NVH).

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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