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Ngày 11/11/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2020. 

Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 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 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2021 (trình lần 2, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11).  

Đây là dự thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình lần 2, nội dung đã hoàn 

thiện theo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2020. Qua thảo luận, xem 

xét, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung sau: 

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành 

Dự thảo cần thể hiện rõ nét hơn về việc chủ động phối hợp, xin ý kiến các 

bộ, ngành trung ương và trình HĐND tỉnh điều chỉnh về vị trí, quy mô, số lượng 

dự án có vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở không vượt 

chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phân khai để tạo điều kiện thuận 

lợi triển khai các dự án và thu hút đầu tư.  

Bổ sung việc chỉ đạo tiếp tục sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;  

xây dựng, trình HĐND tỉnh thông qua một số chính sách đặc thù của tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025 như: quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, 

hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã, Đề án 

Phát triển giao thông nông thôn... 

b) Về kết quả thực hiện 

Rà soát, cập nhật số liệu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh; việc 

triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với phương tiện vận tải Trung Quốc 

xuất cảnh qua các cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma. Bổ sung đánh giá rõ hơn về tiến 

độ xây dựng, hỗ trợ 05 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, về tiến độ dự án 

Hồ chứa nước Bản Lải, về Khu di tích Chi Lăng được công nhận là di tích quốc 

gia đặc biệt và tiến độ triển khai nội dung này.  

Bổ sung việc tổ chức Hội thảo cấp quốc gia 70 năm chiến thắng biên giới 

Thu Đông 1950, về số lượng người xuất cảnh trái phép năm 2020. Rà soát cập 

nhật số liệu về các sở, ngành, lực lượng chức năng tổ chức hội đàm khoảng 30 

lần tại Km số 0 với các cơ quan chức năng Quảng Tây, Trung Quốc để trao đổi 
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thông tin về các giải pháp trong hợp tác phòng chống COVID-19 và khôi phục 

nâng cao năng lực thông quan tại các cặp cửa khẩu; về việc trao tặng khẩu trang 

cho 03 địa phương của Nhật Bản trong công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19; về số liệu hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo 

chính sách của tỉnh; về kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  

c) Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 

Bổ sung nội dung về việc theo quy định mới của Trung ương về hàng hóa 

tạm nhập tái xuất chỉ được qua cửa khẩu quốc tế sẽ phần nào ảnh hưởng đến 

việc thu phí bến bãi hạ tầng khu vực cửa khẩu. 

Việc xác định chủ đề thực hiện năm 2021 của UBND tỉnh cần xúc tích, 

ngắn gọn, bao quát để định hướng phương châm hành động trong năm 2021 đối 

với các cấp, các ngành. 

Cơ quan chủ trì tiếp thu, tập trung hoàn thiện để trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy.  

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài 

chính trình). 

Qua xem xét, thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 

năm giai đoạn 2016-2020, giai đoạn đầu tiên thực hiện Kế hoạch tài chính 05 

năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 cho thấy tình hình 

thực hiện kế hoạch tài chính của tỉnh Lạng Sơn khá tốt, thu ngân sách trung bình 

hằng năm khoảng 6.000 tỷ đồng, thu nội địa 3 năm gần đây đạt trên 2.000 tỷ 

đồng/năm, tuy nhiên nguồn thu không bền vững, chưa có sự bứt phá, vẫn là tỉnh 

nhận trợ cấp ngân sách của trung ương khoảng trên 80%; nguồn thu ngân sách 

nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất, phí bến bãi tại khu vực cửa khẩu chiếm 

tỷ trọng khá cao, khoảng 43%/tổng thu ngân sách tỉnh hằng năm, trong khi thu 

từ hoạt động sản xuất kinh doanh còn thấp do quy mô các doanh nghiệp của tỉnh 

còn nhỏ, sản xuất kém phát triển, sức cạnh tranh yếu, phần lớn là các doanh 

nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu chịu sự tác động trưc̣ tiếp của chính sách 

thương mại biên giới và dic̣h Covid-19. Do đó, về lâu dài, để tạo nguồn thu ngân 

sách ổn định cần tập trung đẩy mạnh phát triển các hoạt động sản xuất, thu hút 

đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, phát triển các doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn. 

UBND tỉnh nhất trí với dự thảo Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 

2021-2025, trong đó khả năng tự cân đối của tỉnh tăng khoảng 5% so với giai 

đoạn trước, thể hiện quan tâm của Trung ương và sự phấn đấu của tỉnh. Đây là 

số dự báo, các cấp, các ngành phải nỗ lực phấn đấu vượt bậc để đạt số thu cao 

hơn mục tiêu đề ra.  

Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, cập nhật số liệu về tốc 

độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng thu nội địa hằng năm, 

về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; rà soát, hoàn thiện 

các dự thảo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ tháng 11/2020, kỳ họp cuối năm 

2020 của HĐND tỉnh.  
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3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, dịch vụ nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài chính trình). 

Việc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, dịch vụ để   

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là cần 

thiết. Đây là căn cứ pháp lý để các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ 

thường xuyên được thuận tiện, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và 

giảm bớt các thủ tục hành chính.  

Thống nhất tiêu đề dự thảo: Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân 

cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Lạng Sơn.  

Dự thảo Nghị quyết đã bám sát Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà 

nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, 

đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và hướng dẫn của Bộ Tài chính, có sự 

tương đồng với Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh đã được HĐND tỉnh ban hành. Mức phân cấp mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ cơ bản tương đương so với một số tỉnh, một số mức có cao hơn để 

nâng cao sự chủ động, trách nhiệm và phù hợp với nhu cầu phát sinh thực tế.  

UBND tỉnh thống nhất với nội dung và mức phân cấp tại dự thảo như đề 

nghị của Sở Tài chính. Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện các dự thảo để trình 

HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.  

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghi ̣ quyết của HĐND 

tỉnh ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế 

độ chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh trình). 

Tỉnh Lạng Sơn là tỉnh biên giới trọng điểm về quốc phòng, an ninh, là 

"phên dậu” của quốc gia. Đây là trách nhiệm, sứ mệnh của tỉnh trong việc giữ 

vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và cũng là trách 

nhiệm của cả quốc gia, dân tộc. Vì vậy, trong thời gian tới cần đề xuất với Trung 

ương quan tâm hơn nữa để bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

an ninh.  

Thống nhất về sự cần thiết trình HĐND tỉnh thông qua Đề án tổ chức xây 

dựng lực lượng và một số chính sách đối với Dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 - 2025 để thay thế Đề án giai đoạn 2016 - 2020.  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án. Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề 

án theo hướng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 tương đương giai đoạn 

trước để phù hợp với nguồn lực của tỉnh, cụ thể:  
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- Đồng ý nâng mức trợ cấp ngày công lao động của lực lượng dân quân tự 

vệ với hệ số 0,1 mức lương cơ sở; kinh phí sữa chữa nhà ở của lực lượng dân 

quân thường trực tại các xã biên giới để bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho dân quân yên 

tâm thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu.̣  

- Chỉ bố trí 02 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã đối với các xã 

loại 1 và xã biên giới. Do điều kiện ngân sách khó khăn, Đề án xác định trong 

giai đoạn 2021 - 2025 chỉ xây dựng 02 chốt dân quân thường trực biên giới, 

trong đó có 01 chốt do Bô ̣Quốc phòng hỗ trơ ̣kinh phí; việc xây dựng thêm các 

chốt dân quân thường trực tùy theo điều kiện ngân sách tỉnh, đồng thời chủ động 

đề xuất với Bộ Quốc phòng hỗ trợ thực hiện nội dung này.  

- Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã cần 

nghiên cứu, tính toán lại cho phù hợp với điều kiện ngân sách tỉnh. Mức phụ cấp 

đối với thôn đội trưởng se ̃đươc̣ xây dưṇg chính sách riêng.  

Bô ̣Chỉ huy Quân sư ̣tỉnh cần xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

Đề án giai đoạn 2016-2020 để rút ra những hạn chế, khó khăn và những bài học 

kinh nghiệm nhằm xây dựng Đề án cho giai đoaṇ mới bảo đảm tính khả thi. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, báo cáo  

UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020 để trình HĐND tỉnh kỳ cuối năm 2020. 

5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh thông qua danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021; dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án phải thu 

hồi đất năm 2021 (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố xây dựng danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021, danh mục dự án 

phải thu hồi đất năm 2021 theo đúng quy định. Tuy nhiên, để danh mục được 

ban hành đầy đủ, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai các dự án, tránh tình 

trạng phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, 

thành phố, các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát kỹ các dự án dự kiến triển khai 

trong năm 2021 theo lĩnh vực, địa bàn quản lý (nhất là thành phố Lạng Sơn, các 

huyện: Văn Lãng, Lộc Bình, Đình Lập, Bắc Sơn, Chi Lăng, Bình Gia), trong đó 

tên dự án trong danh mục đề xuất phải trùng với tên dự án đã được phê duyệt; 

chậm nhất trong ngày 16/11/2020 các cơ quan có văn bản gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường để hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.  

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghi ̣quyết của HĐND tỉnh về chủ 

trương đầu tư dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến 

đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (UBND 

thành phố Lạng Sơn trình).  

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã được UBND thành phố Lạng 

Sơn lập theo quy định, được Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét, đánh giá kỹ 

về sự cần thiết, quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư cũng như cơ cấu nguồn vốn. 

UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết đầu tư dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng 
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(đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng 

Sơn để thực hiện chỉnh trang thành phố, xây dựng hoàn thiện đoạn kè sông còn 

lại từ giáp chợ Bờ sông đến cầu Đông Kinh; đồng thời chỉnh trang, cải tạo phần 

đất tiếp giáp giữa đường Nguyễn Du và kè sông Kỳ Cùng thành công viên để tạo 

sự hài hòa, cân đối về cảnh quan với phía đối diện là công viên Chi Lăng đã 

được đầu tư hoàn thiện. Việc đầu tư công trình ngoài mục đích cải tạo cảnh 

quan, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân thành phố còn 

mang ý nghĩa gắn kết với định hướng thời gian tới sẽ đầu tư cải tạo khu đất chợ 

Bờ Sông hiện nay thành khu phố ẩm thực, kết hợp với phát triển du lịch trên 

sông Kỳ Cùng. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh kỳ họp thứ 20 theo 

quy định. 

7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập 

thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình). 

Việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn 

hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025 là cần thiết để thay thế nghị quyết thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. 

Đây là nội dung đã được thảo luận kỹ lưỡng tại bước đề nghị xây dựng nghị 

quyết, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiếp thu hoàn thiện theo kết luận 

phiên họp UBND tỉnh ngày 27/10/2020. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung 

dự thảo.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung sau: 

về đối tượng áp dụng cần thể hiện rõ nội dung nhà văn hóa thôn đã cũ, hỏng, 

không nâng cấp, cải tạo được “phải xây mới”; thiết kế quy định mức hỗ trợ mua 

trang thiết bị 10 triệu đồng/nhà để phù hợp với tình hình thực tế, chủ động mua 

sắm thiết bị cần thiết.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo để trình xin ý 

kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

8. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghi ̣ quyết của HĐND 

tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-

2025 (Sở Giao thông vận tải trình).  

Qua báo cáo tổng kết cho thấy, việc triển khai Đề án phát triển giao thông 

nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-

HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh đã đem lại nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ 

cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã hiện nay đã đạt trên 86%, có 69% số thôn 

có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa, vượt mục tiêu Nghị quyết đề 

ra; việc phát triển mạnh hệ thống giao thông nông thôn đã giúp đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, cải thiện mọi mặt đời sống nhân dân khu vực nông thôn, 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.  
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Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của Sở Giao 

thông vận tải về mục tiêu, nguyên tắc, cơ chế đầu tư, mức hỗ trợ, cũng như dự 

kiến phân cấp nguồn vốn giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện trong giai 

đoạn 2021-2025. Riêng nguồn ngân sách tỉnh, đề nghị điều chỉnh lại cơ cấu 

hằng năm như sau: nguồn chi khác ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư 

công thuộc kế hoạch trung hạn 30 tỷ đồng; huy động từ các chương trình, nguồn 

vốn hợp pháp khác từ 15-17 tỷ đồng (riêng đối với kế hoạch 2021 đề nghị tạm 

thời để như mức đã dự kiến, sẽ điều chỉnh cụ thể để bảo đảm tổng nguồn kinh 

phí của từng cấp trong quá trình điều hành ngân sách). 

Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung liên quan, 

trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 19/11/2020 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Đề án phát triển giao thông 

nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 tại kỳ họp cuối năm 2020. 

9. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 

02/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (trình Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11; trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 12, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội trình). 

Nội dung dự thảo Báo cáo đã tiếp thu, hoàn thiện theo kết luận của lãnh 

đạo UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung 

dự thảo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, 

hoàn chỉnh dự thảo như sau:  

- Dự thảo cần đánh giá cụ thể các mục tiêu đạt, không đạt so với nghị 

quyết, không lượng hóa kết quả thực hiện mục tiêu đạt, không đạt như thảo 

(6,5/8 mục tiêu đạt, 0,5 mục tiêu không đạt). 

- Về đánh giá các hạn chế: việc bình xét hộ nghèo còn chưa sát thực tế, 

gây ra sự so bì, tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Hoạt động xã 

hội hóa cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, trong đó nhấn mạnh việc hỗ trợ 

giảm nghèo chủ yếu là các chính sách của nhà nước.  

- Công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, là mục 

tiêu rất quan trọng của cả hệ thống chính trị, vì vậy cần thiết đề nghị với Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết mới về công tác giảm nghèo trong 

giai đoạn tới 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện để 

trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ tháng 11/2020. 

10. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định mức chi phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Công an viên bán 

chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Công an tỉnh trình).  

Thống nhất sự cần thiết đề nghị với HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trên 

để động viên, khích lệ và ghi nhận sự đóng góp của lực lượng Công an viên 

trong việc tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đẩy 

mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. UBND tỉnh đồng ý với nội 

dung dự thảo như đề nghị của Công an tỉnh. Một số nội dung cần hoàn thiện 
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thêm như sau:  

- Bổ sung chủ thể các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chi 

phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách tại đối 

tượng áp dụng.  

- Thiết kế mức phụ cấp là số tuyệt đối với mức 900.000 đồng/người/tháng.  

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Công an tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo UBND tỉnh để trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh. 

11. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và công tác bảo đảm an ninh trật 

tự năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Công an tỉnh trình). 

Năm 2020, tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, an 

ninh biên giới, an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng được bảo đảm, thực hiện có 

hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng Công an đã phối 

hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an 

toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, sự kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội 

Đảng bộ các cấp, các khu cách ly, chốt kiểm dịch y tế liên ngành. An ninh chính 

trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội,… được 

đảm bảo. Phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế; triển khai có hiệu quả các 

đợt cao điểm trấn áp tội phạm về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất 

cảnh, nhập cảnh và trốn đi nước ngoài trái phép; chất lượng, hiệu quả công tác 

điều tra, khám phá được nâng lên, tỷ lệ phá án hình sự tiếp tục duy trì ở mức 

cao. Thực hiện nghiêm công tác quản lý an toàn cháy nổ; tai nạn giao thông 

được kiềm chế, giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.  

Để dự thảo báo cáo đánh giá được toàn diện hơn, Công an tỉnh phối hợp 

với các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn chỉnh một số nội sau: 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các lực lượng chức năng thực hiện 

tốt công tác quản lý biên giới, giám sát triển khai các công trình trên biên giới; 

thực hiện các nhiệm vụ sau 10 năm thực hiện Hiệp định phân giới cắm mốc; các 

nội dung, nhiệm vụ trong thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới; về công tác đối 

ngoại của các sở, ngành, lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu.  

Rà soát, cập nhật chính xác số liệu các vụ vi phạm Hiệp định về Quy chế 

quản lý biên giới; số liệu cách ly do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; số lượng 

chốt, lán thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới.  

Bổ sung các nội dung liên quan về tình hình, công tác bảo đảm an ninh 

kinh tế ngoài nội dung liên quan đến Trung Quốc như dự thảo. 

- Về một số hạn chế, khó khăn: bổ sung tình hình xuất nhập cảnh trái phép 

vẫn diễn biến phức tạp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn ra.   

- Nhiệm vụ thời gian tới cần quan tâm hơn về thực hiện các phong trào 

bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ an ninh biên giới; quan tâm, có biện pháp quản lý 

đối với các đối tượng nghiện ma túy tại khu vực biên giới.  

Công an tỉnh tiếp thu, rà soát, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh để 

trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh. 
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12. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2021 (Sở Nội vụ trình). 

 Thực hiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trên cơ sở 

văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh phê 

duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2021 là 21.892 người, giảm 546 người, tương ứng giảm 2,43% so với tổng số 

người làm việc của tỉnh năm 2020. Như vậy, trong giai đoạn 2015-2021 số 

lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh giảm 2.433 người (tỷ lệ giảm đạt 10% so 

với số giao năm 2015). 

 Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND 

tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.  

13. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Thanh tra tỉnh trình). 

Trong năm 2020, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của UBND tỉnh cơ bản thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật, không 

hình thành điểm nóng về khiếu nại tố cáo, đặc biệt sau khi có Kết luận số 

2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, các cơ quan 

hành chính đã rút ra những bài học kinh nghiệm, làm tốt hơn công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. 

Thanh tra tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, trong đó bổ sung nội dung về 

đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 

nước và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo.  

Về phương hướng, nhiệm vụ cần bổ sung nội dung về việc phát huy vai 

trò người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo, báo cáo UBND tỉnh 

để trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh.  

14. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI (Văn phòng 

UBND tỉnh trình). 

Dự thảo báo cáo đã được Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện 

theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề. UBND tỉnh nhất 

trí với nội dung dự thảo Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri tại kỳ họp thứ mười bảy của HĐND tỉnh khóa XVI.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND 

tỉnh để trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh.  

15. Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về đăng ký chương 

trình công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 (Văn phòng UBND tỉnh trình). 
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Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cần thiết đề xuất với Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, 

đề án để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể.  

Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, nghiên cứu, 

đề xuất với UBND tỉnh đăng ký chương trình công tác lãnh đạo của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình làm việc 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; gửi Văn 

phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 18/11/2020 để báo cáo UBND tỉnh đăng ký 

với Thường trực Tỉnh ủy.  

16. Thành viên UBND tỉnh, các thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia 

ý kiến bằng văn bản gửi các cơ quan chủ trì trình chậm nhất ngày 18/11/2020. 

Các cơ quan chủ trì tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia, khẩn trương hoàn 

thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 19/11/2020 để trình kỳ họp cuối năm 2020 

của HĐND tỉnh các nội dung sau:  

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình văn hóa - xã hội năm 

2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 (Sở Nội vụ 

trình). 

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện 

các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 (Ban Dân 

tộc tỉnh trình). 

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 (Thanh 

tra tỉnh trình). 

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, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng: TU, 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, THNC (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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