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Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 

năm 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 bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (Sở Tài chính trình).  

Việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên 

có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ định kỳ hàng năm 

của UBND tỉnh, đ  thực hiện cho năm tiếp theo li n k  theo quy định tại Khoản 

5  i u 6 Th ng tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trư ng Bộ Tài 

chính.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo, nhất trí với các 

nội dung xin ý kiến của S  Tài chính v  mức giá tính thuế tài nguyên đối với các 

nhóm, loại, sản phẩm tài nguyên đi u chỉnh giá, giữ nguyên giá so với Quyết 

định số 09/2019/Q -UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh đ  bảo đảm phù 

hợp với tình hình thực tế của tỉnh và trong khung giá tính thuế tài nguyên tại 

Th ng tư số 44/2017/TT-BTC Bộ trư ng Bộ Tài chính quy định v  khung giá 

tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống 

nhau. 

 Giao S  Tài chính rà soát, hoàn thiện, khẩn trương trình UBND tỉnh ban 

hành đ  áp dụng thực hiện trong năm 2020, lưu ý bổ sung Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật vào phần căn cứ của Tờ trình; xác định lại thời đi m có 

hiệu lực của Quyết định theo quy định tại  i u 151, Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh v  Bảng giá chuẩn nhà xây dựng 

mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà đ  tính thu lệ phí trước bạ 

nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài chính 

trình). 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất sự cần thiết ban hành Quyết định mới 

thay thế Quyết định số 06/2016/Q -UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh, 

do các căn cứ pháp lý tại Quyết định số 06/2016/Q -UBND đã hết hiệu lực thi 

hành và được thay thế bằng các căn cứ pháp lý mới, hoặc đã sửa đổi bổ sung 
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một số nội dung chưa phù hợp; việc xác định hệ số đơn giá xây dựng theo các 

khu vực đã có sự biến động nhi u so với năm 2016.  

 UBND tỉnh cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo, nhất trí với các nội dung 

xin ý kiến của S  Tài chính   một số nội dung sau: Ban hành Quyết định mới 

thay thế Quyết định số 06/2016/Q -UBND ngày 16/9/2019; giữ nguyên đơn giá 

nhà, xác định diện tích, phân cấp nhà loại c ng trình; bổ sung hệ số đi u chỉnh 

đơn giá biệt thự (1A, 1B), nhà cấp III loại 1, 2 có chi u cao kh ng đủ tiêu chuẩn; 

bỏ quy định hệ số khu vực I, II, III áp dụng cho các xã. 

 Giao S  Tài chính tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu, hoàn thiện lại dự thảo 

một số nội dung sau: Tính toán lại hệ số đơn giá áp dụng giữa các huyện cho 

phù hợp hơn với thực tế quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định; bổ sung 

Th ng tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 v  sửa đổi, bổ sung một số đi u 

của Th ng tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 vào Khoản 6,  i u 1 của 

dự thảo Quyết định; xác định lại thời đi m có hiệu lực của Quyết định theo quy 

định tại  i u 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ số đi u chỉnh giá đất 

đ  tính thu ti n sử dụng đất, ti n thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(S  Tài chính trình). 

 Việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hệ số đi u chỉnh giá đất là 

thực hiện theo quy định tại Khoản 2,  i u 3 Th ng tư số 76/2014/TT-BTC và 

 i m d, Khoản 1,  i u 3 Th ng tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ 

trư ng Bộ Tài chính. UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định hệ số đi u 

chỉnh giá đất đ  tính thu ti n sử dụng đất, ti n thuê đất năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn là cần thiết, nhằm thu ti n sử dụng đảm bảo sát với giá thị trường 

và phù hợp với đi u kiện phát tri n kinh tế, xã hội của tỉnh. 

  UBND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định do S  Tài chính 

trình. Giao S  Tài chính rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh đ  xin ý kiến 

H ND tỉnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 

3/2020.  

4. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh v  đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch tài chính 05 

năm giai đoạn 2021-2025 (Sở Tài chính trình). 

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của S  Tài chính 

trong việc chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo trên. Nội dung dự 

thảo phản ánh tương đối đầy đủ, khách quan toàn bộ hoạt động thu chi của tỉnh 

trong giai đoạn vừa qua, trên các mặt c ng tác lãnh đạo chỉ đạo, chất lượng đội 

ngũ cán bộ c ng chức, chất lượng nguồn nhân lực, m i trường đầu tư kinh 

doanh, quốc phòng - an ninh, giáo dục đào tạo, c ng tác xóa đói giảm nghèo… 

 ây là báo cáo lớn, liên quan đến nhi u ngành, nhi u lĩnh vực, do đó cần đánh 

giá kỹ lưỡng, đầy đủ, bảo đảm sát với tình hình thực tế; thẳng thắn nhìn nhận 

những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đưa ra dự báo và giải 

pháp thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025. 
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S  Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện dự 

thảo Báo cáo theo hướng bổ sung, nhấn mạnh một số nội dung sau: 

Cần tăng hàm lượng phân tích, đánh giá cụ th  các số liệu, chỉ tiêu đã 

tổng hợp. V  cơ cấu thu chi cần giải thích từng nguyên nhân khách quan, chủ 

quan, đưa ra dự báo, giải pháp cụ th . Phân tích rõ khoản thu nội địa, cơ cấu 

nguồn thu, khả năng đáp ứng nhiệm vụ chi, tính ổn định, tự chủ của kinh tế địa 

phương, thống nhất v  vai trò quan trọng từ nguồn thu từ ti n sử dụng đất, 

chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu của tỉnh, đóng góp vào tăng trư ng kinh tế; 

tuy nhiên v  mục tiêu dài hạn sẽ giảm tỷ trọng nguồn thu từ đất, tăng nguồn thu 

từ phát tri n kinh tế cửa khẩu, phát tri n kinh tế n ng lâm nghiệp, du lịch, dịch 

vụ. Bổ sung, làm rõ nguyên nhân đối với các khoản thu thuế thấp, khoản thất 

thu. V  hạn chế trong thu ngân sách cần bổ sung, làm rõ những hạn chế trong 

phát tri n doanh nghiệp, khuyến khích hộ kinh doanh cá th  chuy n đổi thành 

doanh nghiệp, thất thu lớn từ nợ ti n sử dụng đất, hạn chế trong lập dự toán, 

phân bổ dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị chưa sát với thực tế… 

V  bài học kinh nghiệm: Cần biên tập lại ngắn gọn, xúc tích, bài học thứ 

6,7 v  đầu tư c ng nên gộp thành một bài học chung, bổ sung bài học v  việc 

tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương ngân sách tuân thủ quy định pháp luật, 

ki m soát chặt chẽ hoạt động thu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.  

V  mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu phát tri n kinh tế - xã hội chủ 

yếu của tỉnh giai đoạn 2021-2025 cần th  hiện tinh thần quyết tâm đạt mục tiêu 

cao, theo nguyên tắc hướng tới mặt bằng chung của cả nước, so sánh với các địa 

phương tương đồng trong khu vực, phù hợp với đi u kiện thực tế của tỉnh; có 

phân tích đánh giá ưu thế, hạn chế, tr  ngại, tính khả thi trong tri n khai thực 

hiện. Cơ quan soạn thảo phối hợp với S  Kế hoạch và  ầu tư rà soát lại, tính 

toán phù hợp, thống nhất với các số liệu tại dự thảo văn kiện  ại hội đại bi u 

 ảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đi u chỉnh một số chỉ số: Tốc độ tăng trư ng 

(GRDP) giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025, số xã đạt chuẩn 

n ng th n mới, kim ngạch xuất nhập khẩu.  

V  giải pháp trong giai đoạn tiếp theo: Bổ sung nhóm giải pháp đẩy mạnh 

hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, 

tăng tỉ lệ chi cho đầu tư phát tri n, giảm tỷ lệ chi thường xuyên trong cơ cấu chi; 

quyết liệt hơn nữa trong quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, 

tri n khai mạnh mẽ hơn các giải pháp thu thuế, tập trung tri n khai đầy đủ các 

giải pháp đã đ  ra, đồng thời phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn 

thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao; nhóm giải pháp tăng cường cải 

cách  hành chính, xây dựng Chính quy n điện tử, hiện đại hóa phương thức quản 

lý thu nộp ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp c ng lập nhằm tiết kiệm chi NSNN; tăng cường ki m tra, rà soát bảo 

đảm tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, ki m soát ngay từ khâu 

thiết kế, thẩm định; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, ki m toán, tăng 

cường hoạt động tự ki m tra, tự giám sát chặt chẽ các khoản thu chi ngân sách. 
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S  Tài chính rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh đ  trình xin ý kiến 

Thường trực H ND tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

5. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 

56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị v  tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa XI v  chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ m i trường (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 

UBND tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, cơ bản nhất trí với bố cục, 

nội dung của dự thảo. S  Tài nguyên và M i trường tiếp thu các ý kiến tham gia, 

bổ sung, hoàn thiện các nội dung sau: 

V  mục đích: Cần bám sát Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, cụ 

th  hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đ  ra tại kết luận, tri n khai toàn diện, đồng bộ 

đến các cấp, các ngành với những mục tiêu nhiệm vụ phù hợp với thực tế của 

địa phương, tránh bệnh thành tích; ứng phó và thích ứng có hiệu quả với biến 

đổi khí hậu, tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên m i trường; nhằm nâng 

cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quy n, 

Mặt trận tổ quốc, các đoàn th  và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong 

tỉnh v  ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI; phát huy 

ưu đi m, kết quả đạt được thời gian qua, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những 

mặt còn hạn chế đ  tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết trong thời gian tới.  

V  phần nội dung thực hiện: Tại Khoản 2 (v  rà soát, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật, cơ chế chính sách) cần chuy n các nội dung không có tính chất v  cơ 

chế chính sách sang các nội dung thực hiện cụ th  tại các khoản khác. Rà soát, 

đi u chỉnh lại các mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp với đi u kiện thực tế của tỉnh 

như: Tỷ lệ rác thải y tế, nước sạch vệ sinh n ng th n, số xã n ng th n mới đạt 

tiêu chí v  m i trường…Tại Khoản 3 (v  nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước, chú trọng c ng tác thanh tra, ki m tra, xử lý vi phạm) cần bổ sung 

c ng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ, chuyên m n nghiệp 

vụ thanh tra, ki m tra, xử lý trách nhiệm cán bộ thực thi c ng vụ.  i m d, 

Khoản 4 bổ sung nội dung tập trung tri n khai quy hoạch. 

S  Tài nguyên và M i trường rà soát, hoàn thiện trình UBND tỉnh trước 

ngày 20/01/2020 đ  trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành. 

6. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 

54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị v  tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa X v  n ng nghiệp, n ng dân, n ng th n trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2025 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình). 

Dự thảo đã cơ bản bám sát các nội dung tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 

07/8/2019 của Bộ Chính trị và có gắn với đi u kiện thực tế của tỉnh Lạng Sơn. 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo. S  N ng nghiệp và 

Phát tri n n ng thôn tiếp thu, rà soát, biên tập lại các nội dung sau: 

Tại Khoản 3, Mục II (v  đổi mới các cơ chế, chính sách và tổ chức sản 

xuất   n ng th n) bỏ từ “đổi mới”. Tại Khoản 4, Mục II (v  đẩy mạnh tái cơ 
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cấu, phát tri n n ng nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại) thay từ “đẩy mạnh” 

bằng từ “thực hiện” cho phù hợp với nội dung tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 

07/8/2019 của Bộ Chính trị. 

 ối chiếu nội dung Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của 

Quốc hội phê duyệt    án tổng th  phát tri n kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thi u số và mi n núi giai đoạn 2021 - 2030 đ  cập nhật thêm các nội dung, 

gắn với các chỉ tiêu phù hợp với thực tế của tỉnh. 

S  N ng nghiệp và Phát tri n n ng th n rà soát, hoàn thiện trình UBND 

tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành. 

7. Dự thảo    án “Phát tri n du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045” (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình). 

S  Văn hóa, Th  thao và Du lịch đã nghiên cứu, thực hiện các bước xây 

dựng    án c ng phu, đã tổ chức nhi u cuộc họp chuyên đ , lấy ý kiến của các 

cơ quan và UBND các huyện, thành phố, ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cơ bản tiếp thu các ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh v     án “Phát tri n du 

lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tuy nhiên, đây là 

   án lớn, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát tri n du lịch tr  

thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, do đó cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, 

khoa học, sát với tình hình thực tế của tỉnh, đồng thời có các giải pháp phù hợp, 

mang tính khả thi cao.  

S  Văn hóa, Th  thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên 

họp, hoàn thiện dự thảo    án theo hướng bổ sung, làm rõ một số nội dung sau: 

V  căn cứ xây dựng    án: Rà soát, sắp xếp lại trật tự thời gian ban hành 

các căn cứ pháp lý; bổ sung Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của 

Quốc hội phê duyệt    án tổng th  phát tri n kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thi u số và mi n núi giai đoạn 2021 - 2030. 

V  căn cứ dự báo: Rà soát, sắp xếp lại khoa học, rõ ràng hơn giữa căn cứ 

và tiêu chí; lược bỏ một số căn cứ dự báo có thời hạn thực hiện đến năm 2020 

như: Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 v  phương hướng phát tri n 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và mi n núi Bắc 

Bộ đến năm 2020, Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của BCH  ảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn v  phát tri n thương mại, dịch vụ, du lịch đến 2015, định hướng 

đến 2020... 

V  bố cục, kết cấu của    án: Chuy n phần “Kết luận” trong dự thảo    

án sang phần “ ánh giá các hiện trạng phát tri n du lịch tỉnh Lạng Sơn”; bỏ 

phần “Kiến nghị”; gộp phần “Nhiệm vụ và giải pháp” thành một mục chung, 

trong đó bổ sung, làm rõ nét hơn các nhiệm vụ, giải pháp v  c ng tác tuyên 

truy n, huy động nguồn lực, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. 

V  một số nội dung khác trong dự thảo    án: Rà soát lại việc sử dụng 

một số câu, từ cho phù hợp; cập nhật các địa danh đơn vị hành chính cấp xã, 

thôn sau sáp nhập; rà soát số liệu chính xác, bổ sung nguồn trích dẫn tại các 
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bảng bi u; rà soát, sắp xếp, bổ sung, biên tập lại phần nội dung tổ chức thực hiện 

của các s , ban, ngành, đoàn th , lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành 

phố, các tổ chức đoàn th  chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, hiệp hội... đảm 

bảo đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ được giao, khoa học, phù hợp và hiệu 

quả. Bổ sung phần nội dung chi tiết v  nguồn kinh phí thực hiện đối với các 

nhiệm vụ đ  ra, có phần kỳ đầu tư phù hợp, khả thi. Bổ sung nhóm giải pháp v  

c ng tác tuyên truy n, định hướng nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân 

trong đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị, quyết tâm thay đổi cơ cấu kinh 

tế, phát huy thế mạnh du lịch của tỉnh. Bổ sung giải pháp cụ th  hơn v  huy 

động các nguồn lực xã hội, giải pháp v  đào tạo nguồn nhân lực thực hiện    

án. Giải pháp v  quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cần bổ sung tăng 

cường c ng tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo m i trường an toàn, lành mạnh cho 

phát tri n du lịch, quản lý xuất nhập cảnh, cư trú đi lại của người nước ngoài, 

phòng chống các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn giao 

th ng, khai thác phát tri n tài nguyên du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng an 

ninh, chủ quy n biên giới Quốc gia; bỏ nội dung quảng bá xúc tiến du lịch nước 

ngoài. 

Giao đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo S  

Văn hóa, Th  thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp 

tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo    án, trình UBND tỉnh xem xét, trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy khi đủ đi u kiện. 

8. Phương án nội dung bi u trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch 

tỉnh Lạng Sơn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình). 

UBND tỉnh thống nhất đ  xuất các phương án đ  báo cáo, xin ý kiến Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, cụ th : 

V  khẩu hiệu (slogan): Phương án 1 “Lạng Sơn - Vạn núi mây, ngàn sắc 

hoa”; Phương án 2: “Lạng Sơn - Vạn núi, ngàn hoa”. 

V  bi u trưng (logo): Hình ảnh cách điệu núi Mẫu Sơn và hoa  ào. Trong 

đó màu sắc của núi Mẫu Sơn là màu xanh, hoa  ào màu đỏ đậm, tươi, sắc nét, 

bảo đảm đơn giản, dễ nhớ, dễ nhận diện. 

S  Văn hóa, Th  thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn 

thiện các phương án trên. Văn bản trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải 

phân tích, thuyết minh theo các tiêu chí và đ  xuất phương án lựa chọn cụ th , 

thuyết phục. Khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh trước ngày 10/01/2020. 

9. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thương vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) v  tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ 

trong tình hình mới (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình). 

UBND tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/20 của Ban Bí thư (khóa XII). Cơ quan 

soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện theo hướng sau: 
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V  mục đích, yêu cầu cần biên tập lại cụ th , ngắn gọn hơn: Nhấn mạnh 

mục đích nhằm kịp thời th  chế hoá, cụ th  hóa các chỉ đạo tại Chỉ thị số 37-

CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư, phù hợp với đi u kiện thực tiễn của tỉnh 

đ  các cấp, các ngành tổ chức tri n khai thực hiện. Nội dung cần bám sát Chỉ thị 

số 37-CT/TW, phù hợp với đi u kiện thực tế của tỉnh, xác định trách nhiệm cụ 

th  của từng cơ quan, tổ chức nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định 

và tiến bộ trong tình hình mới, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, 

thuận lợi trong ki m tra, đánh giá, tổng kết. 

 V  nội dung Kế hoạch: Bổ sung một số cụm từ mang tính th  chế pháp 

luật, cụ th  hóa nội dung kế hoạch phù hợp với đi u kiện thực tế của tỉnh khi 

chưa có các khu, cụm c ng nghiệp, mối quan hệ giữa người lao động và người 

sử dụng lao động chưa có những vấn đ  lớn, phức tạp; cần bám sát vào đặc đi m 

riêng của tỉnh, tránh nội dung chung chung, trùng lặp; bổ sung dự báo, định 

hướng trong thời gian tới khi các mối quan hệ lao động ngày càng lớn hơn và 

phức tạp hơn, sự chuy n biến nhanh, sâu rộng của các mối quan hệ, nhất là chỉ 

đạo xử lý kịp thời khi nảy sinh các tranh chấp lao động, định hướng giải pháp cụ 

th  trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh phát tri n mạnh mẽ, hình thành các 

khu, cụm c ng nghiệp trong tương lai. Biên tập gọn lại nội dung Tổ chức thực 

hiện, tại Khoản 1 biên tập lại như sau: Các cấp ủy, tổ chức  ảng, chính quy n, 

các ban, ngành, đoàn th , tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức phổ biến, 

quán triệt Chỉ thị số 37-NQ/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này; căn cứ tình 

hình thực tế cụ th  hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện của ngành, địa 

phương, đơn vị và tri n khai thực hiện; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, đ n đốc 

thực hiện, định kỳ tổ chức ki m tra, đánh giá việc thực hiện. 

 Cơ quan soạn thảo dành thêm thời gian nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện 

đ  UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành. 

10. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo 

cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Văn phòng 

UBND tỉnh trình). 

Việc ban hành Quyết định này là cần thiết, phù hợp với thẩm quy n của  

UBND tỉnh được giao tại Nghị định số 09/2019/N -CP ngày 24/01/2019 của 

Chính phủ quy định v  chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; giúp 

đáp ứng yêu cầu th ng tin chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ cho hoạt động chỉ 

đạo, đi u hành của các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời giúp tiết kiệm 

thời gian, c ng sức, chi phí cho các cơ quan, tổ chức là đối tượng thực hiện các 

chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh.  

UBND tỉnh nhất trí nội dung dự thảo Quyết định do Văn phòng UBND 

tỉnh trình. Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh ban hành theo 

quy định. 

11. Dự thảo Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020 (Văn phòng 

UBND tỉnh trình). 

  Dự thảo Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020 cơ bản đã bám 

sát Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2020, kế hoạch tổ chức các kỳ họp 
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của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và đ  xuất của các s , ban, ngành theo 

đúng thẩm quy n của UBND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức chính quy n 

địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật khác.  

 Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại phiên họp, 

rà soát, hoàn thiện dự thảo Chương trình cho phù hợp với chỉ đạo, hướng dẫn 

của trung ương, hạn chế tối đa các nội dung xin lùi, xin hoãn theo chương trình 

làm việc, sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong dự thảo Chương trình làm 

việc như sau: 

 - Các nội dung bổ sung: 

 + Phiên họp UBND tỉnh tháng 01/2020: Bổ sung dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh v  đ  nghị xây dựng các Nghị quyết của H ND v  Quy định chức 

danh và bố trí số lượng người; mức phụ cấp chức danh, mức phụ cấp kiêm 

nhiệm chức danh đối với người hoạt động kh ng chuyên trách; Quy định mức 

khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội   cấp xã trên địa bàn 

tỉnh; Quy định mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người 

hoạt động kh ng chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia c ng 

việc của th n, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, 

c ng chức; người hoạt động kh ng chuyên trách cấp xã,   th n, tổ dân phố d i 

dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp, sáp nhập th n, tổ dân phố và 

đi u động c ng an chính quy đảm nhiệm các chức danh C ng an xã trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn (S  Nội vụ chủ trì chuẩn bị). 

 + Phiên họp UBND tỉnh tháng 02/2020: Bổ sung dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh phê duyệt    án đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo 

viên giai đoạn 2020-2025 (S  Giáo dục và  ào tạo chủ trì chuẩn bị). 

 + Phiên họp UBND tỉnh tháng 3/2020: Bổ sung dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh phê duyệt    án đầu tư cơ s  vật chất, trang thiết bị dạy học trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (S  Giáo dục và  ào tạo chủ trì chuẩn bị). 

 + Phiên họp UBND tỉnh tháng 5/2020: Bổ sung dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh ban hành Quy định khen thư ng đối với doanh nghiệp, doanh nhân 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 45/2016/Q -UBND ngày 

19/9/2016 của UBND tỉnh) (S  Nội vụ chủ trì chuẩn bị). 

 - Nội dung đi u chỉnh thời gian họp: 

 + Chuy n từ tháng 01/2020 sang tháng 02/2020: Dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh v  việc giao số lượng cán bộ, c ng chức xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 04/2010/Q -UBND ngày 24/9/2010 

của UBND tỉnh v  việc giao số lượng cán bộ, c ng chức xã, phường, thị trấn 

thuộc tỉnh Lạng Sơn). 

 + Chuy n từ tháng 10/2020 sang tháng 11/2020: Dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của H ND tỉnh v  phê duyệt tổng số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp c ng lập năm 2021. 
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 + Chuy n từ tháng 6/2020 sang tháng 11/2020: Dự thảo Báo cáo tổng kết 

thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành  ảng bộ 

tỉnh v  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia v  giảm nghèo giai đoạn 2016 

- 2020 trên địa bàn tỉnh. 

 Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

12. Dự thảo Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh v  việc thực hiện chương 

trình c ng tác của UBND tỉnh và tình hình đi c ng tác của các thành viên 

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh trình). 

Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, cần bổ 

sung, nhấn mạnh một số nội dung sau: 

V  bối cảnh thực hiện chương trình c ng tác của UBND tỉnh năm 2019:  

Bên cạnh những thuận lợi, phải đối diện với kh ng ít khó khăn, thách thức, 

UBND tỉnh có nhi u đổi mới, sáng tạo trong phương thức chỉ đạo, đi u hành, 

tập trung giải quyết những vấn đ  trọng tâm, cấp bách thúc đẩy phát tri n kinh tế 

- xã hội, kịp thời xử lý những vấn đ  phát sinh. Ban hành nhi u đ  án, chính 

sách đ  tập trung chỉ đạo nhằm tạo đột phá trong phát tri n thời gian tới. 

UBND tỉnh ghi nhận và bi u dương sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên 

UBND tỉnh trong năm 2019, UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã thực 

hiện nghiêm Quy chế và Chương trình làm việc của UBND tỉnh, nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong chỉ đạo, đi u hành 

thực hiện nhiệm vụ. Duy trì c ng tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực 

H ND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban  ảng Tỉnh ủy, giữa các s , 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

thường xuyên của ngành, lĩnh vực phụ trách và các nhiệm vụ lớn, đột xuất của 

tỉnh, đóng góp vào thành c ng chung của tỉnh, được các đồng chí Lãnh đạo 

 ảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao; đã 

làm mới hình ảnh của tỉnh, thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá của lãnh đạo 

Trung ương v  tỉnh Lạng Sơn. Năm 2019, đ  lại nhi u dấu ấn tích cực, th  hiện 

sự nỗ lực cố gắng lớn của tập th  UBND tỉnh, với nhi u đổi mới v  phương 

pháp làm việc, trăn tr  tìm kiếm giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tri n 

khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đeo bám c ng việc, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, góp phần vào thành tích chung của tỉnh trên tất cả các 

mặt c ng tác. 

V  một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020: Cần bám sát chương 

trình làm việc của Tỉnh ủy, H ND tỉnh, xây dựng Chương trình làm việc của 

UBND tỉnh bảo đảm tính khả thi, khoa học, hợp lý, giải quyết tốt các nhiệm vụ 

trọng tâm, thường xuyên, chủ động thực hiện những nhiệm vụ đột xuất; nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ được 

giao; nắm chắc các quy định của trung ương, của tỉnh; tăng cường c ng tác phối 

hợp; chủ động xây dựng mối quan hệ với các Bộ ngành Trung ương, các đơn vị 

bạn, nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của ngành phụ trách. Tình hình đi 

c ng tác nước ngoài của các thành viên UBND tỉnh yêu cầu rà soát, lược bỏ các 

cuộc đi nước ngoài do việc riêng của cá nhân. 
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Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, hoàn chỉnh 

lại báo cáo trên đ  ban hành chính thức. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trư ng các s , ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ;  

- Lãnh đạo H ND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; 

-  oàn đại bi u Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban  ảng Tỉnh ủy; 

- Các Ban H ND tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, H ND tỉnh, 

   oàn  BQH tỉnh; 

- S , ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

-  ài 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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