
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  641  /TB-UBND Lạng Sơn, ngày  31 tháng 10 năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2019 
(ngày 28/10/2018) 

 

 

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 
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 phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 (Sở Kế hoạch và 
Đầu tư trình).  

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Sở Kế hoạch 
và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật số liệu mới nhất thực 
hiện trong tháng 10 và 10 tháng năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực; bổ sung, cân 
đối thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại; hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình UBND tỉnh trước ngày 31/10/2019. 

2. 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 1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 49, tháng 11), (Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trình). 

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo và các ý kiến tham gia tại 
phiên họp. Các ý kiến tham gia rất tập trung, chất lượng, sâu sắc, thẳng thắn, đã 
chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nhất là những hạn chế 
chủ quan. Năm 2019 các cấp, các ngành tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện khối lượng 
công việc rất lớn, với nhiều sự kiện quan trọng, nhiều nhiệm vụ phức tạp, khó 
khăn, nhạy cảm. Nhờ sự chỉ đạo tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, hiệu quả, 
tạo sự lan tỏa, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, 
chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2019, vị thế của tỉnh, hình 
ảnh cán bộ Lạng Sơn được nâng lên trong nhìn nhận, đánh giá của lãnh đạo 
Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, cập nhật lại số liệu 
cho sát, đúng thực tế, bổ sung, chỉnh sửa lại một số nội dung chủ yếu sau: 

Công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, đổi mới hơn; đã bám sát 
chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện 
nghiêm túc, cầu thị ý kiến giám sát, kiến nghị, phản biện của HĐND tỉnh, Ủy 
ban MTTQVN tỉnh; ban hành nhiều đề án, chính sách để tập trung chỉ đạo tạo 
đột phá trong phát triển thời gian tới; tạo sức ép cho bản thân và cấp dưới trong 
việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các hội nghị chuyên đề để 
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tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng ngành, lĩnh vực, nhất là trong công tác 
giải phóng mặt bằng; tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp để truyền đạt những nội 
dung chỉ đạo của tỉnh đến cơ sở.  

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục ở mức khá. Đã 
quan tâm hơn đến phát triển đô thị, tạo quỹ đất và phát triển giao thông để thúc 
đẩy tăng trưởng. Trong sản xuất nông nghiệp có nhiều sản phẩm đem lại giá trị 
sản xuất cao bù đắp thiệt hại của dịch tả lợn Châu Phi; năm 2019 có 13 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, cao nhất trong các năm từ trước đến nay. Công tác xây 
dựng cơ bản đạt kết quả rõ nét, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; hạ tầng 
cửa khẩu, hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư; có nhiều công trình 
quan trọng hoàn thành, đưa vào sử dụng; đã hoàn thành trước một năm mục tiêu 
của Đề án phát triển giao thông nông thôn. Khối lượng thực hiện, giải ngân vốn 
đầu tư công cơ bản theo đúng kế hoạch vốn. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả 
tích cực, tăng hơn năm 2018 gần 1.000 tỷ đồng.  

Về lĩnh vực xã hội, đã đưa Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường) vào sử 
dụng, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tại các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, 
huyện, góp phần giảm chi ngân sách, giảm số lượng người làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân viên các bệnh 
viện, trung tâm y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu là nhờ kinh tế phát triển và qua 
công tác thanh tra đã chấn chỉnh việc xác định hộ nghèo theo đúng thực chất. 
Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động rà soát, sắp xếp trường lớp học, đội ngũ 
cán bộ, giáo viên; tích cực đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp học; công 
tác tuyển sinh vào trường nghề đạt kết quả tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà 
trường với doanh nghiệp.  

Công tác quốc phòng - an ninh được thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội 
được bảo đảm, phạm pháp hình sự giảm nhờ thực hiện tốt công tác phòng ngừa 
và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh 
nhân dân. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đón, tiễn Đoàn công tác của Chủ 
tịch Triều Tiên. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan 
tâm thực hiện, có ý thức hơn từ cấp xã; đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc 
phức tạp, kéo dài. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

Bổ sung đánh giá kết quả thực hiện công tác thông tin - truyền thông, phổ 
biến giáo dục pháp luật, thi đua khen thưởng; bổ sung phần đánh giá khái quát 
về công tác đối ngoại.  

Về hạn chế, yếu kém, cần bổ sung, hoàn thiện một số nội dung sau: Xây 
dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn ít, ứng dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều. Dịch tả lợn Châu Phi diễn ra trên diện 
rộng, công tác phòng chống dịch chưa hiệu quả, ý thức người dân chưa được 
nâng cao, thiệt hại còn lớn. Số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn bình quân trên 
địa bàn tỉnh còn thấp hơn khu vực và cả nước, có một số tiêu chí khó thực hiện 
đạt chuẩn. Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã còn chậm. Thu hút đầu tư khó 
khăn do thiếu mặt bằng sạch, cơ chế chính sách chưa phù hợp, cải cách hành 
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chính còn chậm. Tiến độ giải quyết tranh chấp đất giữa công ty lâm nghiệp và 
người dân còn chậm; chỉ đạo, điều hành giải phóng mặt bằng ở cấp huyện chưa 
sát sao, quyết liệt; công tác quản lý đầu tư công còn có thiếu sót. Trình độ, năng 
lực một bộ phận công chức, viên chức còn hạn chế, thiếu trách nhiệm ở cả 3 cấp 
tỉnh, huyện, xã.  

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”. Về chỉ tiêu năm 2020, xác định lại tổng vốn đầu tư phát triển 
toàn xã hội phải tăng hơn cho sát với dự kiến thu hút đầu tư, thống nhất tỷ lệ hộ 
nghèo giảm từ 3% trở lên. Chỉ tiêu về số xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2020 cần họp bàn thống nhất lại.  

Bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 về khuyến khích 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh kinh tế tư nhân; thực hiện hiệu 
quả công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; hoàn thiện các cơ chế chính sách, 
đẩy mạnh cải cách hành chính để thuận lợi cho thu hút đầu tư. Tiếp tục đôn đốc, 
hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư đã 
cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019; tăng cường phối hợp 
giữa các cơ quan của UBND tỉnh và HĐND tỉnh trong công tác thẩm định các 
dự án đầu tư. Chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội 
và nâng cao đời sống nhân dân, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; thực hiện 
tốt công tác an sinh xã hội, các chính sách đối với người có công. Đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, 
tạo sự lan tỏa trên toàn tỉnh.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp nhật số liệu, hoàn thiện dự thảo để trình phiên 
họp UBND tỉnh lần 2 vào đầu tháng 11/2019. 

3. 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 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 
năm giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung các dự thảo 
báo cáo, tờ trình, nghị quyết trên. Công tác phân bổ vốn cho các dự án đầu tư 
công năm 2019 cũng như dự kiến kế hoạch vốn 2020 đã tuân thủ theo các 
nguyên tắc, tiêu chí định mức theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Trung 
ương và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, bảo đảm tập trung xử lý nợ 
xây dựng cơ bản, thanh toán khối lượng hoàn thành, hạn chế tối đa khởi công 
mới. 

Năm 2019, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, đồng 
thuận của nhân dân và cố gắng của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tình hình 
thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã đạt được những kết quả tích cực, 
đa số các nguồn vốn đều giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn; thực hiện nhiều giải 
pháp đồng bộ, quyết liệt, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tạm ứng 
vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, cấp bách; đã cơ bản hoàn thành 
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và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm, quan trọng như: Cầu Kỳ Cùng; 
đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng 
Định; đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và 
xã Thái Bình (huyện Đình Lập); dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (giai 
đoạn I)... Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được bổ sung, tạo khí thế mới, góp 
phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy 
nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế phải đối 
mặt trong năm 2020 và những năm tiếp theo, các cấp, các ngành cần có các giải 
pháp điều hành hiệu quả, quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế để thực hiện 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia, rà soát, hoàn thiện các dự 
thảo, trình UBND tỉnh xem xét lần 2 tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 11/2019. 

4. Dự thảo Báo cáo của UBND 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 
(trình lần 1 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 49, tháng 11),(Sở Tài chính trình). 

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo. 
Ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản, tập trung 
chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính - ngân sách nhà 
nước; Ban Chỉ đạo thu ngân sách từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã nỗ lực, cố 
gắng và tích cực chỉ đạo quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách, tổng thu ngân 
sách trên địa bàn năm 2019 đạt kết quả tích cực, tăng 16,4% dự toán và tăng 
15,6% so với năm 2018.  

Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2019 được thực hiện theo đúng dự 
toán, chặt chẽ, bảo đảm sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế 
độ quy định, lồng ghép các chính sách; không ban hành các chính sách, chế độ 
mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo. Chủ động 
điều hành tạm ứng ngân sách để chi đầu tư xây dựng đối với một số dự án trọng 
điểm, cấp bách, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm cân đối nguồn ngân sách, đồng thời 
xem xét bố trí nguồn hoàn ứng theo quy định.  

Sở Tài chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét lần 2 
tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 11/2019.  

5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 
và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020 (Sở Tài 
nguyên và Môi trường trình).  

Đây là công việc định kỳ hằng năm theo quy định của Luật Đất đai năm 
2013. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về danh mục các dự án phải thu hồi đất 
năm 2020 làm căn cứ, điều kiện thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định 
tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các 
dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các 
mục đích khác năm 2020 làm căn cứ, điều kiện thực hiện các thủ tục giao đất, 
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cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 58 Luật Đất đai; đáp ứng điều kiện, quyền lợi, nhu cầu sử dụng đất của các 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.  

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo do Sở Tài nguyên và Môi trường 
trình. Đối với dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc 
thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì không đưa vào dự thảo để 
trình HĐND tỉnh mà phải báo cáo UBND tỉnh để gửi Bộ Tài nguyên và Môi 
trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đối với các dự án dự 
kiến thực hiện trong năm 2020 nhưng chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất thì vẫn đưa vào dự thảo để trình HĐND tỉnh thông qua để bảo đảm tính 
chủ động, cùng với đó sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo cơ quan 
có thẩm quyền chỉ đạo, tháo gỡ. 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lại các 
dự án dự kiến triển khai trong năm 2020 phải thu hồi đất, có sử dụng đất lúa, đất 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác; gửi Sở Tài nguyên 
và Môi trường bổ sung những dự án chưa có trong danh mục tại các dự thảo trên 
trước ngày 03/11/2019.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, rà soát, hoàn thiện 2 nội dung 
trên, trình UBND tỉnh trước ngày 10/11/2019. 

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định, chứng 
nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm và quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn (Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn trình). 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 
số 17/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT thay thế các 
Thông tư là căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 
27/02/2018 của UBND tỉnh. Trong đó, có giao UBND tỉnh quy định về phân cấp 
thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 
lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần 
thiết phải ban hành Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 
27/2018/QĐ-UBND, bảo đảm có căn cứ pháp lý, nội dung phù hợp với quy định 
hiện hành của cấp trên. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia, 
hoàn thiện lại dự thảo như sau:  
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- Thống nhất về trích yếu của Quyết định là “Quy định phân cấp quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh nông, lâm, thủy 
sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Lạng Sơn”. 

- Điều 1 (về phạm vi điều chỉnh) tách rõ 2 chủ thể phân cấp như sau:  
+ Phân cấp thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi 
quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Phân cấp quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh 
doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Lạng Sơn.  

- Điều 3 (về nội dung phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm) không nhắc 
lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.  

 - Điều 4 (về tổ chức thực hiện) chỉ quy định về vai trò của cơ quan quản 
lý nhà nước, không đưa vào nội dung mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ; về 
kinh phí thực hiện tại Khoản 3 Điều này chỉ cần quy định thực hiện theo quy 
định về phân cấp ngân sách hiện hành. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện, trình 
UBND tỉnh trước ngày 05/11/2019.  

7. Dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh về Đề án rà soát, 
điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 (Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn trình). 

Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt từ năm 2007 tại 
Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 08/10/2007, sau 12 năm thực hiện đến nay 
đã không còn phù hợp với thực tế, bộc lộ những bất cập gây khó khăn cho việc 
bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao thu nhập của người dân sinh sống gần rừng, 
nhất là những khu rừng phòng hộ ít xung yếu. UBND tỉnh thống nhất cần thiết 
trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quyết đinh chủ trương để Chủ tịch 
UBND tỉnh quyết định điều chỉnh lại ranh giới ba loại rừng theo quy định của 
Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, nhằm khai thác, 
phát huy tối đa lợi thế đất đai, đồi rừng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 Nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Đề án, yêu cầu cơ quản chủ trì soạn 
thảo rà soát, kiểm tra số liệu bảo đảm chính xác, thống nhất và phù hợp với thực 
tế; làm rõ nhiệm vụ của các sở, ngành chức năng trong tổ chức thực hiện; bổ 
sung, nhấn mạnh giải pháp tuyên truyền rộng rãi để Nhân dân hiểu lợi ích, nắm 
rõ thay đổi về phạm vi, ranh giới của các loại rừng để chủ động thực hiện Đề án, 
thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.  
  Đối với trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự thay đổi về 
loại rừng khi thực hiện Đề án, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện chỉnh lý theo đúng quy định; Sở Tài nguyên 
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và Môi trường trên cơ sở Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng được 
phê duyệt phải cập nhật điều chỉnh tương ứng vào Quy hoạch sử dụng đất giai 
đoạn 2021 – 2030, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. 
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến, rà soát các 
câu từ đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, hoàn thiện các dự thảo, trình 
UBND tỉnh trước ngày 10/11/2019.  

8. Dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh về quyết định giao 
biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020 (Sở Nội vụ 
trình). 

Sở Nội vụ đã thực hiện quy trình xây dựng dự thảo phương án giao biên 
chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020 bảo đảm chặt 
chẽ, đúng quy định; phù hợp với khối lượng, đặc điểm, tính chất công việc của 
các cơ quan, đơn vị; dự kiến phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong nội bộ 
các cơ quan, đơn vị và số lượng biên chế đã cắt giảm từ năm 2015 đến nay. Ủy 
ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với phương án đề xuất của Sở Nội vụ tại dự 
thảo trên. Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia, điều chỉnh một số chi tiết của 
phương án giao chỉ tiêu biên chế giữa các cơ quan như sau: 
  Các sở: Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế mỗi cơ 
quan chỉ giao giảm 01 biên chế năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
không giao giảm biên chế năm 2020 do các cơ quan này đã đảm bảo tỷ lệ giảm 
biên chế theo chỉ đạo là khoảng 10%. 
  Văn phòng UBND tỉnh giảm 2 biên chế, Sở  Kế hoạch và Đầu tư giảm 01 
biên chế, Sở Tài chính giảm 01 biến chế của năm 2020. Sở Nội vụ tiếp tục 
nghiên cứu, rà soát, đề xuất thêm 01 cơ quan, đơn vị điều chỉnh giảm thêm 01 
biên chế so với phương án tại dự thảo do Sở Nội vụ trình. 

Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh trước 
ngày 05/11/2019.  

9. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019 (Sở Nội vụ trình). 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trên cơ sở 
chủ trương, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành 
phố đã rà soát, xây dựng phương án, đồng thời  tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp 
xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng quy trình, tiêu chí theo quy định 
và phù hợp với tình hình thực tế; các thôn, tổ dân phố đề xuất sáp nhập đều có 
trên 50% cử tri đồng ý. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo 
do Sở Nội vụ trình. 

Sở Nội vụ rà soát, biên tập lại một số nội dung sau: Thống nhất về trích yếu 
tại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo 
hướng bỏ từ “năm 2019”. Chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh như sau: Sửa câu “HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ 



8 
 

mười hai” thành “HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ mười bốn”; tại 
Điều 1 thể hiện rõ số liệu giảm bao nhiêu thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; bỏ nội 
dung tại Khoản 2 Điều 2; Khoản 6 Điều 1 bổ sung Điểm “a”; tại Điều 3 bổ sung, 
làm rõ trách nhiệm về công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân tạo sự đồng 
thuận cao trong quá trình thực hiện. 

Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 
05/11/2019. 

10. Dự thảo Báo cáo về kết quả công tác đối ngoại năm 2019; chương 
trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 
49, tháng 11), (Sở Ngoại vụ trình).  

Các thành phần dự họp có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi Sở Ngoại vụ 
trước ngày 03/11/2019, Sở Ngoại vụ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát, 
hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 05/11/2019 để trình Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 49, tháng 11/2019. 

11. Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đăng ký nội dung 
Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy năm 2020 (Văn phòng UBND tỉnh trình). 

Trên cơ sở văn bản đăng ký của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố, Văn phòng UBND tỉnh đã dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh đăng ký nội dung Chương trình làm việc năm 2020 của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Văn phòng UBND tỉnh. Văn 
phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện lại một số nội dung 
tại các dự thảo như sau:  

a) Đối với nội dung trình Thủ tướng Chính phủ: 
Bổ sung nội dung về trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn trong tháng 01/2020; trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh 
Lạng Sơn trong tháng 12/2020 (trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong 
tháng 10/2020). 

Thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây 
dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000 trong tháng 
3/2020 (trình Bộ Xây dựng thẩm định trong tháng 01/2020).  

b) Đối với nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy: 

- Không đưa vào nội dung Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-
CT/TU ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của 
Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế, do năm 2021 sẽ thực hiện tổng kết 
việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 
18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, 
du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, thống nhất thời gian trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tháng 7/2020, trình Ban Chấp hành tháng 9/2020. 
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- Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
rà soát, sắp xếp hợp lý, bổ sung vào chương trình làm việc các nội dung sau: 

+ Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 
29/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVI. 

+ Dự thảo chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức; người 
hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp tổ 
chức bộ máy; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp, sáp nhập thôn, khối 
phố trên địa bàn tỉnh. 

+ Dự thảo 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 không 
chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

+ Dự thảo Quy định mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh 
đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp 
tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

+ Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2020-2025. 

Giao các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát các vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực 
theo dõi, đăng ký các dự thảo chỉ thị, nghị quyết, cơ chế chính sách... cần trình 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2020 ban hành 
để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tạo bước đột phá, chuyển biến tích cực 
trong giai đoạn tới; văn bản đăng ký gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 
05/11/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, đăng ký với Tỉnh ủy. 

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 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội  
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