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(ngày 11/11/2019) 

 

 

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 
năm 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 và kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2020 (trình lần 2, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 50; trình Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh) và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, 
nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 
(Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo theo kết 
luận phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2019; nội dung phân tích, đánh giá cơ bản 
đầy đủ, phản ánh toàn diện về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối 
hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật lại các thông tin, số liệu bảo đảm 
thống nhất với các báo cáo chuyên đề có liên quan trình kỳ họp cuối năm 
HĐND tỉnh.  

- Về kết quả thực hiện năm 2019, dự thảo cần chỉnh sửa, bổ sung các nội 
dung về:  

Kết quả nổi bật về an ninh, quốc phòng: Công tác quản lý đường biên 
giới, phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kết quả phòng chống tội phạm 
hoat động buôn bán người, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 
UBND tỉnh không có nhiệm vụ quá hạn;  tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND 
tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành đạt kết quả 
tích cực, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn đạt tỉ lệ cao (91,5%), tỷ lệ hoàn 
thành chậm hạn đã giảm được 10,5% so với năm 2018, thể hiện ý thức chấp 
hành kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao, tạo sự lan tỏa và có hiệu ứng 
tích cực.  

Công tác xử lý vi phạm lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, chống tham 
nhũng thực hiện quyết liệt, một số trường hợp đã chuyển cơ quan công an điều 
tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. 
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 - Nội dung về những khó khăn, hạn chế, yếu kém: Chỉ rõ hạn chế về chất 
lượng tham mưu, giải quyết công việc của một số sở, ngành còn thấp, chưa đáp 
ứng yêu cầu; trong chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo sở, ngành, UBND 
cấp huyện còn thiếu quyết liệt, biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm; thiếu tích cực 
triển khai các mặt công tác, nhất là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến 
tiến độ công việc chung. Do đó, các cấp, các ngành cần khẩn trương khắc phục, 
tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, coi kết quả thực hiện nhiệm vụ là 
yếu tố quan trọng, then chốt trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; kiên 
quyết xử lý cán bộ gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.  

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các số liệu về: Thiệt hại do ảnh hưởng của 
dịch tả lợn Châu Phi; chỉ số về tổng mức bán lẻ hàng hóa; tỷ lệ giảm số hộ cận 
nghèo; số liệu chi tiết giải thưởng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
năm 2019, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI 
và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V…; số liệu an toàn vệ sinh thực phẩm; 
kết quả hoàn thành xây dựng mới và sửa chữa nhà vệ sinh trường học; kết quả 
kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019.  

- Thống nhất tiếp tục thực hiện chủ đề của năm 2020 là: “Tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân 
và doanh nghiệp”. Đây là phương châm chỉ đạo xuyên suốt cả nhiệm kỳ, qua 3 
năm thực hiện đã tạo sự lan tỏa, có tác động tích cực, thể hiện giá trị cốt lõi 
trong văn hóa công vụ để triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, mục 
tiêu đề ra. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trước Nhân dân, quán triệt tinh thần chỉ đạo, điều hành quyết 
liệt, cụ thể, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thường xuyên đôn đốc, kiểm 
tra; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương rút kinh nghiệm, khắc phục 
những tồn tại, hạn chế trong năm 2020. 

- Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 cần bổ sung các nhiệm vụ về: 
Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng 
chí Lương Văn Tri (17/8/1910  - 17/8/2020), kỷ niệm 70 năm chiến thắng đường 
4 (1950). Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức 
của các gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ và chăm 
sóc trẻ em, giải pháp huy động nguồn lực dành cho công tác này để đáp ứng yêu 
cầu thực tế trong hỗ trợ kịp thời, đảm bảo an toàn cuộc sống và tạo cơ hội cho 
trẻ em tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và các phúc lợi xã hội khác, góp phần 
bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nâng 
cao hiệu quả công tác phối hợp, tập trung khắc phục tình trạng xử lý chậm muộn 
các nhiệm vụ được giao, hạn chế tối đa việc xin gia hạn, không để xảy ra sai sót 
phải kiểm điểm, đính chính văn bản.  

- Sửa lại thứ tự kỳ họp tại tên trích yếu Nghị quyết HĐND tỉnh cho chính xác. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh 
trước ngày 15/11/2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, trước khi trình kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND tỉnh.  
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2. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ, mục tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2019; nhiệm vụ kế hoạch năm 
2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên, cần 
tiếp tục rà soát lại số liệu, biên tập lại một số nội dung cho chính xác và thống 
nhất với dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội. Sửa lại nội dung phân tích kết quả 
giảm nghèo cho phù hợp. Đánh giá lại việc thực hiện một số chương trình dự án 
của ngành giáo dục tiến độ chậm so với kế hoạch (về cơ bản tiến độ thực hiện 
các dự án, đề án được bảo đảm, chỉ còn một số ít công trình chưa hoàn thành, 
đang tập trung kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành trong năm 2019 theo kế hoạch). 
Nội dung khó khăn về thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các đơn vị sự 
nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế là chưa chính xác.  

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, cần bổ sung một số nhiệm vụ về 
việc đẩy mạnh các biện pháp xã hội hóa trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn 
hóa - xã hội; tiếp tục làm tốt công tác phân luồng học sinh theo học các trường 
trung cấp, cao đẳng nghề; chủ động có giải pháp để sửa chữa, đưa vào sử dụng 
hiệu quả Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn; triển khai thực hiện có hiệu 
quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, đặc biệt quan tâm hỗ 
trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư khởi công, thực hiện dự án Quần thể khu du 
lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, có 
giải pháp phù hợp để người dân, doanh nghiệp chuyển dần sang sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến; đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng 
cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống 
người dân.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, rà soát, hoàn 
thiện trình UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019, trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối 
năm 2019. 

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 vốn 
ngân sách tỉnh; dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch 
đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020; dự thảo Tờ trình của UBND 
tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trình). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo theo 
kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2019. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với 
nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo, giải trình tại cuộc họp. Phương án 
đề xuất phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 đã cơ bản đã tuân thủ theo các 
nguyên tắc, tiêu chí định mức theo quy định pháp luật; bám sát chỉ đạo, hướng 
dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế địa phương 
cũng như phần vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-
2020. Riêng đối với danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020, UBND tỉnh 
thống nhất trước mắt lựa chọn một số dự án có tính chất quan trọng, có sức lan 
tỏa, giải quyết các nhu cầu cấp thiết của thực tiễn, cần tiến hành thủ tục chuẩn bị 
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đầu tư trước thuộc các lĩnh vực: Giao thông, an ninh - quốc phòng, nông lâm 
nghiệp, thủy lợi, giáo dục, quản lý nhà nước... để triển khai trong giai đoạn đầu 
của kỳ trung hạn 2021-2025.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến chỉ đạo cụ thể tại cuộc họp, hoàn 
thiện trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/11/2019, để báo cáo Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trình HĐND tỉnh theo quy định. 

4. Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực kinh tế - xã hội 
năm 2019; đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
năm 2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 50), (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Đây là năm thứ 3 liên tiếp mà tỉnh lựa chọn các mục tiêu, nhiệm vụ trọng 
tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm; qua các năm thực hiện đã từng 
bước rút kinh nghiệm thực hiện, đã đề xuất, đặt ra những vấn đề khó, có tính 
định lượng và có sức lan tỏa. UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các sở, ban, 
ngành, UBND cấp huyện đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
của tỉnh trong năm qua. 

Đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh cơ bản 
nhất trí với dự thảo Báo cáo do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị; Báo cáo đã 
bám sát nội dung Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 21/01/2019 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện năm 2019 và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh. 

Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện và đánh giá kết quả triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm cuối cùng 
của kỳ kế hoạch 05 năm của giai đoạn 2016-2020, do đó các nhiệm vụ trọng tâm 
cần lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020 cần tập trung vào các vấn đề khó của tỉnh, 
các vấn đề cần đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có sức lan tỏa lớn. Do đó, 
các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 
của tỉnh dựa trên nguyên tắc: Phải là nhiệm vụ khó, phức tạp, có sức lan tỏa, tác 
động tích cực, tạo sự chuyển biến trong ngành, lĩnh vực trên toàn tỉnh cần tập 
trung lãnh đạo chỉ đạo, có khả năng định lượng đo đếm được; gửi Văn phòng 
UBND tỉnh trước ngày 18/11/2019 để tổng hợp, báo cáo các đồng chí Lãnh đạo 
UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, thực 
hiện trong năm 2020. 

Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện trước ngày 22/11/201 để Ban 
cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 50. 

 5. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện dự 
toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019; 
dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 
2020 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước 
trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa 
phương năm 2020 (Sở Tài chính trình). 
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 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo trên. Các sở, ban, 
ngành rà soát các nhiệm vụ chi năm 2020 đảm bảo trong năm không để phát 
sinh nhiều nhiệm vụ chi. Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện trình UBND tỉnh trước 
ngày 15/11/2019. 

 6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 
2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư trong chuẩn bị, xây dựng kỹ lưỡng bảo đảm các quy trình, quy định 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Qua thảo luận UBND tỉnh cơ bản nhất trí 
dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách 
đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm trong nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư trình tại cuộc họp. 

 Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, rà 
soát hoàn chỉnh lại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND 
tỉnh cho mạch lạc, rõ nghĩa, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn địa 
phương. Rà soát, bổ sung, làm rõ nội dung sau: 

- Tại Điều 2: Đối tượng áp dụng cần làm rõ theo hướng tích hợp đầy đủ 
các đối tượng được hưởng chính sách tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 
17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 
của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

- Các nội dung quy định tại Điều 7: Hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, sản xuất hàng hóa tập 
trung; tại Điều 9 quy định về hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường 
cần phải rà soát lại bảo đảm chặt chẽ hơn. 

- Tại Khoản 1, Điều 13 cần quy định rõ, cụ thể hơn cơ chế, thời điểm hỗ 
trợ đầu tư để bảo đảm áp dụng đúng với các nội dung hỗ trợ của chính sách, nhất 
là trong việc hỗ trợ lãi suất tín dụng.  

- Tiếp tục rà soát bổ sung Danh mục dự án khuyến khích đầu tư trong 
nông nghiệp, nông thôn bảo đảm toàn diện, đầy đủ để các đối tượng được hưởng 
chính sách, phát huy hiệu quả. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát, hoàn thiện trình 
UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi 
trình HĐND tỉnh. 

7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đồ 
án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ 
lệ 1/10.000 (trình kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 50). (Sở Xây dựng trình).  
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 UBND tỉnh đánh giá cao sự tích cực, khẩn trương của Sở Xây dựng, nhà 
đầu tư và đơn vị tư vấn đã phối hợp, hoàn thiện đồ án quy hoạch bám sát nhiệm 
vụ lập quy hoạch được giao, quy trình triển khai chặt chẽ; đã tiếp thu, chỉnh sửa 
theo kết quả thẩm định quy hoạch và ý kiến tham gia tại cuộc họp chuyên đề 
ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh. Qua các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, UBND 
tỉnh cơ bản thống nhất về nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị 
quyết của HĐND tỉnh về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia 
Mẫu Sơn đến năm 2040. 

Tuy nhiên, đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh cần biên tập, chỉnh 
sửa, bổ sung các nội dung như sau: 

- Về phần lý do và sự cần thiết lập quy hoạch biên tập lại cô đọng, súc 
tích; bổ sung các căn cứ pháp lý liên quan: Luật Đất đai năm 2014, Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2014 và Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 09/5/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; 

- Nội dung quy hoạch cần bổ sung đầy đủ các nội dung theo Thông báo số 
654/TB-UBND ngày 09/11/2019 của UBND tỉnh và các số liệu cơ bản về cơ cấu 
sử dụng đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, khu vực nghiên cứu, bảo tồn 
sinh học, khu vực phát triển đô thị, cơ chế chính sách và các nguồn lực đầu tư,... 

- Phân tích, đánh giá rõ sự cần thiết bổ sung các khu chức năng chưa có 
trong nhiệm vụ quy hoạch như sân Golf, Khu đô thị sinh thái, Khu nghĩa trang 
mai táng tập trung... vào trong đồ án quy hoạch nhằm bổ trợ tốt nhất cho mục 
tiêu xây dựng khu du lịch tầm cỡ quốc gia đặc sắc, qua đó nâng cao hình ảnh, 
tính cạnh tranh của Khu du lịch quốc gia. Cân nhắc đánh giá kỹ sự cần thiết và 
điều kiện để bố trí trường đào tạo nghề du lịch trong đồ án quy hoạch; 

- Nêu ra các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, gắn với hành động bảo vệ 
tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa; không xem xét các chương trình, dự 
án có tác động tiêu cực, ảnh hưởng tới môi trường cảnh quan tự nhiên và văn 
hóa truyền thống bản địa… 

- Bổ sung các cơ chế chính sách ưu tiên cho đầu tư phát triển đối với 
những dự án xây dựng công trình tiện ích công cộng, cảnh quan, cây xanh, cải 
tạo vệ sinh môi trường các khu du lịch, khuyến khích sử dụng lao động địa 
phương và cơ chế khuyến khích người dân cùng tham gia đầu tư phát triển du 
lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. 

Đối với dự thảo Nghị quyết: Bỏ nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 2; 
sửa lại tên Nghị quyết thống nhất giai đoạn đến năm 2040 theo nhiệm vụ lập quy 
hoạch đã phê duyệt. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cao Lộc, Sở Nội 
vụ nghiên cứu, đề xuất phương án sáp nhập, sắp xếp lại đơn vị hành chính cho 
phù hợp sau khi di dời các hộ gia đình liên quan. 
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Cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, 
trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/11/2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy xem xét, cho ý kiến.  

8. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
kỳ 50)(Sở Nội vụ trình).  

 UBND tỉnh thống nhất cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng danh hiệu “Công dân 
Lạng Sơn ưu tú”.  

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh cần biên tập lại nội dung các căn 
cứ pháp lý làm cơ sở để ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng danh hiệu 
“Công dân Lạng Sơn ưu tú” nhất trí về thể thức và bố cục. Điều chỉnh lại trích 
yếu Nghị quyết (bỏ từ “việc”). Thống nhất đối tượng xét tặng chọn phương án 2 
(Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang sống, lao động, học 
tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, 
dân tộc, tôn giáo; đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 5 điều này).  

Tại Khoản 3 về nguyên tắc xét tặng: Bổ sung các cụm từ “và tuân thủ các 
quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng” tại Điểm a; cụm từ “trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn” tại Điểm b; bỏ cụm từ “Không áp dụng hình thức truy tặng” tại 
Điểm c, bỏ cụm từ “hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm 
rõ” tại Điểm d.   

Tại Khoản 6 quy định về thẩm quyền quyết định tặng sửa lại như sau: Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xét chọn và tặng thưởng Danh hiệu “Công 
dân Lạng Sơn ưu tú”. Tại Khoản 7 về tổ chức biểu dương khen thưởng cần bổ 
sung cụm từ “vào dịp” trước cụm từ “kỷ niệm thành lập tỉnh”; tại Khoản 9, cụ 
thể hóa thêm nội dung xóa bỏ danh hiệu khi cá nhân bị vi phạm pháp luật. Sắp 
xếp lại câu từ không để lặp lại nhiều từ trong một nội dung như Điểm a, Khoản 
8. Tại Điều 2 bổ sung quy định UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Danh 
hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện hồ 
sơ, trình UBND tỉnh trước ngày 14/11/2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.  

9. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Người cao tuổi và 
quan tâm động viên, khuyến khích người cao tuổi, cần thiết phải ban hành mức 
quà tặng chúc thọ, mừng thọ  người cao tuổi trên địa bàn tỉnh làm căn cứ để các 
ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện. UBND tỉnh cơ bản thống 
nhất bố cục, nội dung dự thảo Nghị quyết. 
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Yêu cầu cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, biên tập lại một số nội dung tại dự 
thảo Nghị quyết như sau: 

- Tại  Khoản 1 Điều 1 bổ sung cụm từ “Lạng Sơn”; Điểm a Khoản 2 Điều 
1 bỏ cụm từ  “đang sinh sống”. Tại Điều 2: Thống nhất dùng từ “Thọ”; Khoản 1 
và Khoản 2 Điều 2 bỏ từ “gồm”.  

- Tại Điều 3 quy định về nguồn kinh phí và đơn vị thực hiện: Biên tập lại 
ngắn gọn, thống nhất dùng cụm từ “kinh phí chúc thọ và tặng quà”; nguồn kinh 
phí từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, và được quy định trước nội dung 
tổ chức thực hiện cụ thể. 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, rà 
soát, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh trước ngày 14/11/2019 để trình HĐND 
tỉnh.  

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; 
- 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 (NNK).

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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