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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2019
(ngày 13 tháng 8 năm 2019)
Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 8/2019. Sau khi
thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung họp như sau:
1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự
kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).
Phương án kế hoạch đầu tư công năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề
xuất đã cơ bản bám theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, cũng như dự kiến phương án xây dựng dự
toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh. Đây là dự kiến lần 1, làm cơ sở để
báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu của địa phương. Số liệu vốn cụ
thể còn có thể thay đổi, phụ thuộc vào phân bổ của trung ương. Tại phương án lần
này, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ dự kiến phân bổ chi tiết cho
các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương với số kinh phí là số còn lại của kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt; đối với phần vốn do ngân sách địa phương quản lý chỉ dự kiến số tổng
để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu.
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của
UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự kiến phương án phân bổ kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2020 lần thứ 1, trình UBND tỉnh trước ngày
15/8/2019 để xem xét, trình HĐND tỉnh theo quy định.
2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sử
dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh năm 2018 (Sở Y tế trình).
Phương án sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết
cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2018 đã thực hiện theo quy định
tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các văn
bản hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước giảm cấp
đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Với
tổng kinh phí 34.229 triệu đồng, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh bổ sung
dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị thực hiện một số nội
dung, nhiệm vụ như sau:
- Mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ

xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) và người thuộc hộ gia đình
cận nghèo theo Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính
phủ năm 2020: 724 triệu đồng.
- Tăng chi cho y tế dự phòng 1.767 triệu đồng.
- Tăng chi cho y tế cơ sở để hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 06 Trạm
y tế xã được đầu tư xây dựng mới từ năm 2018: 2.349 triệu đồng.
- Chi phí để đưa công trình trọng điểm Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700
giường) vào sử dụng 22.935 triệu đồng.
- Tăng chi cho một số nội dung cấp bách khác của ngành y tế 3.454 triệu
đồng.
- Bổ sung kinh phí đối ứng thuộc ngân sách địa phương để triển khai thực
hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2019: 3.000
triệu đồng.
Cơ quan chủ trì rà soát, chỉ đề cập các căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp đến
nội dung văn bản tại dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; chỉnh sửa một số câu từ
cho rõ nghĩa, đúng văn phong hành chính; khẩn trương hoàn thiện, trình UBND
tỉnh trước ngày 15/8/2019 để xem xét, trình HĐND tỉnh theo quy định.
3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung
danh mục dự án phải thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng
hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn đối với dự án: Xây dựng trụ sở Chi cục Thuế huyện Cao Lộc (Sở Tài nguyên
và Môi trường trình).
Dự án xây dựng trụ sở Chi cục Thuế huyện Cao Lộc đã được Bộ Tài chính
phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2355a/QĐ-BTC ngày 28/10/2016
và ghi vốn thực hiện trong năm 2019. Địa điểm thực hiện dự án phù hợp với điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cao Lộc đã được phê duyệt.
UBND tỉnh thống nhất với nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, hoàn thiện, trình UBND
tỉnh trước ngày 15/8/2019 để xem xét, trình HĐND tỉnh theo quy định.
4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ
Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định
mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ
chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn
tỉnh (Sở Nội vụ trình).
Căn cứ để ban hành Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành
chính nhà nước là Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính đã được thay thế bởi Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019
về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo
đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Tại
Thông tư số 26/2019/TT-BTC không quy định nội dung chi hỗ trợ cho người làm
việc tại Bộ phận một cửa ở địa phương. Do đó hiện nay không có căn cứ để tiếp
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tục thực hiện hỗ trợ đối với người làm việc tại Bộ phận một cửa, cần phải ban
hành Nghị quyết của HĐND tỉnh để bãi bỏ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND.
UBND tỉnh thống nhất với nội dung trình của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ khẩn
trương rà soát, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019 để xem
xét, trình HĐND tỉnh theo quy định.
5. Báo cáo số 384/BC-STNMT ngày 19/7/2019 về tổng hợp những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND
ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình).
Chủ trương xây dựng, ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày
02/5/2019 của UBND tỉnh với mục đích điều chỉnh giảm dần đơn giá bồi thường,
hỗ trợ đối với đất nông nghiệp cho sát với giá trị thực tế và tương đồng với các
tỉnh lân cận tỉnh Lạng Sơn, giúp sử dụng ngân sách Nhà nước trong công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng có hiệu quả, tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình xây dựng Quyết định đã
thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật, nội dung quy định tại Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND
không trái với quy định của cấp trên.
UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc
giữ nguyên Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND, bảo đảm tính ổn định của văn bản
quy phạm pháp luật. UBND tỉnh sẽ xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp cụ
thể trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích về
sự thay đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; bố
trí đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để thực hiện
hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận trong Nhân dân
về việc thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn 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;
- 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
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Hùng Trường
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