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THÔNG BÁO 
Kết luận phiên họp UBND tỉnh ngày 18/4/2019 

 

 

Ngày 18/4/2019, 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. Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về huỷ 
kế hoạch vốn đầu tư một số dự án từ nguồn sử dụng đất năm 2018 không đảm 
bảo nguồn để thanh toán (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

  UBND tỉnh thống nhất chủ trương trình HĐND tỉnh hủy kế hoạch vốn 
đầu tư một số dự án từ nguồn sử dụng đất năm 2018 không đảm bảo nguồn để 
thanh toán do nguồn thu từ sử dụng đất, cụ thể là đấu giá quyền sử dụng đất 
năm 2018 không đạt số kế hoạch giao (với nguồn cấp tỉnh quản lý chỉ đạt 
201,014/486,12 tỷ đồng, thiếu 285,106 tỷ đồng) để bảo đảm theo đúng quy định 
của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình ban hành Tờ trình của UBND 
tỉnh và kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về huỷ kế hoạch vốn 
đầu tư một số dự án từ nguồn sử dụng đất năm 2018 không đảm bảo nguồn để 
thanh toán.  

2. Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều 
chỉnh, bổ sung một số nội dung về chi đầu tư phát triển tại Nghị quyết số 
13/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019 (Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trình). 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công năm 2019 đã giao tổng vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất là 
520 tỷ đồng, chưa có nội dung giao chi tiết 30 tỷ đồng để trả các khoản vay đến 
hạn. Trong khi đó tỉnh đã xác định nguồn này là 550 tỷ đồng tại Nghị quyết số 
14/2018/NQ-HĐND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019. Vì vậy, 
thống nhất về cần thiết điều chỉnh Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 
10/12/2018 của HĐND tỉnh theo hướng bổ sung 30 tỷ đồng từ nguồn sử dụng 
đất để trả các khoản vay đến hạn trong kế hoạch đầu tư công năm 2019. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình ban hành Tờ trình của UBND 
tỉnh và kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung 
một số nội dung về chi đầu tư phát triển tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 
10/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019 
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3. Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng 
Sơn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình). 

Thống nhất về mục tiêu đầu tư dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự 
thành phố Lạng Sơn để tạo điều kiện cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm tốt hơn về nhu cầu làm 
việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Địa điểm dự án tại xã Mai Pha, 
thành phố Lạng Sơn; diện tích sử dụng đất 17.508m2. Tổng mức đầu tư 50 tỷ 
đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thực hiện từ năm 2019 - 2022. UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện dự án trên theo quy định của 
Luật Đầu tư công.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình ban hành Tờ trình của UBND 
tỉnh và kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án trên. 

4. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo 
(năng lượng mặt trời) cho các hộ dân sống phân tán ở khu vực vùng sâu, vùng 
xa và vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn (Sở Công Thương trình). 

Thống nhất về mục tiêu đầu tư dự án Cấp điện nông thôn bằng năng 
lượng tái tạo là cung cấp điện sinh hoạt cho 1.421 hộ dân không có khả năng 
dùng điện lưới quốc gia để mở ra cơ hội cho người dân tiếp cận với khoa học kỹ 
thuật, thay đổi tập quán, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời 
sống, định canh định cư, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới. 

Dự án được lập theo yêu cầu của Bộ Công Thương, có quy mô 1.421 hệ 
thống điện năng lượng mặt trời; thực hiện tại vùng sâu, vùng xa và vùng biên 
giới của 10 huyện. Với tổng mức đầu tư 54,3 tỷ đồng, bằng các nguồn vốn: 
ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ngân sách tỉnh đối ứng theo yêu cầu của nhà tài trợ; 
thời gian thực hiện dự án từ 2019 - 2022. 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Công Thương  tại Công văn số 5583/BCT-ĐL 
ngày 16/7/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông 
thôn bằng năng lượng tái tạo thì UBND tỉnh cần trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư của dự án để gửi Bộ Công thương. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình ban hành Tờ trình của UBND 
tỉnh  và kèm theo  dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án trên. 

5. Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều 
chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh tổng số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
(Sở Nội vụ trình). 
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Theo Quyết định số 224/QĐ-BNV ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc điều chỉnh giảm biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 
chính nhà nước năm 2019 và Công văn số 1280/BNV-TCBC ngày 26/3/2019 
của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019 thì tổng số lượng biên chế công chức 
trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2019 là 2.129 
biên chế (giảm 108 biên chế tại Sở Công Thương do điều chuyển biên chế công 
chức quản lý thị trường về Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương 
quản lý) và được bổ sung 11 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
2019 của tỉnh Lạng Sơn (do thực hiện chuyển chức năng, nhiệm vụ, số lượng 
người làm việc của Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh về Bệnh viện Phục hồi 
chức năng tỉnh). 

Thống nhất trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều 
chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh tổng số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019 tại 
kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh. 

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự 
thảo, khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành Tờ trình./.  

 

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 (PT). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Phùng Quang Hội  
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