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Ngày 24/11/2020, 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 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 

tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, 

một số lĩnh vực tăng hơn những tháng đầu năm như xuất nhập khẩu, tổng lượng 

khách du lịch, doanh thu du lịch, thu ngân sách nhà nước, hoạt động sản xuất 

kinh doanh có bước phục hồi tốt. Các cấp, các ngành đã ra sức thi đua, tập trung 

thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các 

nhiệm vụ, mục tiêu năm 2021 ở mức cao nhất. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với 

nội dung dự thảo báo cáo. Một số nội dung cần hoàn thiện như sau:  

a) Về công tác chỉ đạo điều hành: 

Bổ sung công tác chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVII; hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép 

triển khai thí điểm nhập khẩu thuốc bắc qua cửa khẩu Chi Ma. Chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Hội nghị bàn thảo về giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn.  

Bổ sung việc chỉ đạo tổng kết thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí 

thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 

2013 - 2020; tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung đôn đốc chỉ đạo giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và cử tri. 

Phê duyệt nhiệm vụ giao cho các tổ chức hội thực hiện năm 2021. 

b) Về kết quả thực hiện, bổ sung một số nội dung sau: 

Tổ chức hội thảo về xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030, hiện đang xin ý kiến Tổng cục Du lịch. Tổ chức một số hoạt động 

ngày Đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Cơ bản hoàn thành việc chi trả 

hỗ trợ cho người lao động đã nghỉ việc có thời gian công tác trước ngày 

01/01/1995. Tham gia ký kết về hợp tác phát triển du lịch giữa một số tỉnh phía 

Bắc với Thành phố Hồ Chí Minh.  
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c) Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020 cần bổ sung, nhấn mạnh một số 

nội dung sau: 

Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của 

các huyện, thành phố sau khi HĐND cấp huyện thông qua. Ban hành Quyết định 

của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.  

Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường để có các giải pháp  

phục vụ hoạt động sản xuất, tiêu dùng, bình ổn giá cả, thị trường. Ban hành Đề 

án triển khai thí điểm nhập khẩu thuốc bắc qua cửa khẩu Chi Ma.  

Tổ chức tích trữ nước cho các công trình thủy lợi hồ đập để phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, có giải pháp điều tiết nước, tưới tiết kiệm hiệu quả. Xây dựng 

kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021. Đánh giá, 

bình xét kết quả thực hiện về tiêu chí văn hóa năm 2020. Chuẩn bị quà tết cho 

các đối tượng chính sách, hộ nghèo.  

Tập trung hoàn thiện và triển khai Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2030. Thực hiện các thủ tục thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trực thuộc UBND tỉnh. Tổ chức tổng kết 

năm 2020, xác định nhiệm vụ năm 2021 theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, gắn 

với kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, đảng viên năm 2020. 

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2021; chủ động phương án bảo vệ an 

toàn tuyệt đối trước thềm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. Tổ chức đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh thông 

tin, tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và thực hiện đồng bộ 

các giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm 2020. Chuẩn bị các 

nội dung tham dự Hội nghị của Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh khu 

Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung 

Quốc); giữa Bí thư Tỉnh ủy 04 trên với Bí thư Quảng Tây (Trung Quốc).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo, 

trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài chính trình). 

Thống nhất về sự cần thiết ban hành quyết định mới để thay thế Quyết 

định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, do hiện nay một số cơ quan, đơn vị 

phát sinh nhu cầu trang bị thêm máy móc, thiết bị với tiêu chuẩn, định mức mới 

ngoài Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND; một số danh mục máy móc, thiết bị 

không còn phù hợp với sự phát triển công nghệ, cần thiết phải điều chỉnh hoặc 

hủy bỏ danh mục.  

Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố xây dựng dự thảo theo quy định. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội 



3 

dung dự thảo. Để có đầy đủ cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, giao Sở 

Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết 

bị chuyên dùng tại Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã trên địa bàn tỉnh; hoàn 

thiện nội dung, trình Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2020. 

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phân công thẩm định giá của Nhà 

nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài chính trình). 

Việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh phân công thẩm định giá của 

Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh là cần thiết, là căn cứ để 

giao quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trong công tác thẩm định giá tài sản nhà nước; rút ngắn thời gian thẩm định giá 

tài sản, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong công tác mua, bán, thanh lý, cho thuê tài 

sản nhà nước hoặc đi thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, thực 

hiện nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Một 

số nội dung cần hoàn thiện như sau:  

- Về trích yếu văn bản: Quyết định của UBND tỉnh về việc phân công 

thẩm định giá đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

- Để việc mua, bán, thanh lý, cho thuê tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu 

quả, không thất thoát ngân sách nhà nước, UBND tỉnh thống nhất quy định: Sở 

Tài chính có trách nhiệm định giá tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị 

tài sản hoặc một gói có tổng giá trị từ 2 tỷ đồng trở lên.  

- Biên tập rõ ràng, mạch lạc về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng tại 

dự thảo Quyết định.  

 Sở Tài chính rà soát, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình UBND 

tỉnh xem xét, ban hành. 

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

tỉnh điều chỉnh 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 08/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 về Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh (Danh 

mục bổ sung) và số 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về Danh mục dự án có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác 

năm 2018 (Danh mục bổ sung) (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 

Để thực hiện các thủ tục về đất đai của dự án Quần thể Khu du lịch sinh 

thái, cáp treo Mẫu Sơn, UBND tỉnh thống nhất đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh 

các Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về Danh mục 

dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh (Danh mục bổ sung); Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 về Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2018 như đề nghị của Sở Tài nguyên và 

Môi trường.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

khẩn trương hoàn thiện nội dung để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.   

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

tỉnh điều chỉnh Nghị quyết 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 26/NQ-HĐND 
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ngày 18/9/2020 về Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh; số 27/NQ-

HĐND ngày 18/9/2020 về bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 

2020; số 28/NQ-HĐND ngày 18/9/2020 về thay đổi quy mô, địa điểm và số 

lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

và kế hoac̣h sử duṇg đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn (Danh mục bổ 

sung) (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 

Việc đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh các nghị quyết trên là cần thiết, phù 

hợp với yêu cầu thực tế và theo đúng quy định của pháp luật.  

Theo Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông 

và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình theo hình thức đối tác công tư 

(PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thì đây là 02 dự án gồm: dự 

án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, 

huyện Lộc Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - 

Chuyển giao (BT) và dự án khác (dự án đối ứng). 

Thống nhất tên của dự án khác (dự án đối ứng) tại các Nghị quyết của 

HĐND tỉnh là: Dự án khác (dự án đối ứng) để thanh toán cho nhà đầu tư thực 

hiện dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục 

Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  

Về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cầu Lộc Bình số 1, 

Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình: yêu cầu 

UBND huyện Lộc Bình tập trung chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng tuân 

thủ đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật; tập trung đầu tư xây dựng 

hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư bảo đảm có đất ở để bố trí cho người 

bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở trước khi thực hiện thu hồi đất, giải phóng 

mặt bằng dự án đối ứng. 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan rà 

soát kỹ lưỡng, xác định chính xác tên các dự án, quy mô, địa điểm, cơ cấu, diện 

tích các loại đất cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng vào mục đích khác để đề 

xuất đưa vào Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, không 

để xảy ra tình trạng phải trình HĐND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh về thông qua danh mục dự án thu hồi đất, danh mục dự án có sự 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đã 

được ban hành. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

khẩn trương hoàn thiện nội dung để trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020.   

6. Báo cáo số 557/BC-STNMT ngày 12/11/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc rà soát, đề xuất hướng xử lý Quyết định số 1188/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt 

bằng trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 
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Xuất phát từ yêu cầu thực tế, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra tình 

trạng các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự ý san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng, 

vận chuyển đất dùng cho san lấp mà không xin phép hoặc thông báo với chính 

quyền địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, tác động xấu đến cảnh quan thiên nhiên, làm mất an 

ninh trật tự, gây bức xúc trong Nhân dân, trong khi quy định pháp luật chưa quy 

định cụ thể đối với các trường hợp hạ độ cao, cải tạo mặt bằng xây dựng, đồng 

thời thu hồi khoáng sản (đất san lấp) vận chuyển đi nơi khác. Trên cơ sở đó, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 quy 

định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành 

Quyết định trên góp phần giải quyết được tình trạng tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân tự ý thực hiện đào, vận chuyển, san lấp đất gây ô nhiễm môi trường; san 

gaṭ đất, cải taọ măṭ bằng không phù hơp̣ với quy hoac̣h, kế hoac̣h sử duṇg đất; 

giúp công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi 

trường tại các huyện, thành phố từng bước đi vào nề nếp và chặt chẽ hơn. 

 Qua công tác kiểm tra, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ 

Tư pháp có ý kiến về việc ban hành Quyết định trên chưa bảo đảm phù hợp quy 

định của pháp luật và đề nghị hủy bỏ quyết định trên. Quan điểm của UBND 

tỉnh là chấp hành nghiêm túc Kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật - Bộ Tư pháp. 

UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo như sau:  

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định 

số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo 

mặt bằng trên địa bàn tỉnh.  

- Đồng ý cho phép tiếp tục thực hiện đối với các trường hợp có đủ các 

điều kiêṇ sau: đã được UBND cấp huyện chấp thuận cho san gạt, cải tạo mặt 

bằng; được UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tổ chức, 

cá nhân đa ̃ thưc̣ hiêṇ nôp̣ đầy đủ tiền vào ngân sách Nhà nước. UBND các 

huyện, thành phố thực hiện rà soát và yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải dừng 

san lấp đất, cải tạo mặt bằng ngay khi đa ̃thưc̣ hiêṇ san gaṭ hết khối lươṇg đất và 

thời hạn đã được cho phép. 

- Không cho phép thực hiện san lấp đất, cải tạo mặt bằng đối với các 

trường hợp hiện nay đã được UBND cấp huyện chấp thuận cho san lấp đất, cải 

tạo mặt bằng, đã chuyển thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hoặc 

đang hoàn thiện hồ sơ chuyển thông tin tính tiền cấp quyền khai thác đất san lấp 

(cu ̣thể là các trường hơp̣ chưa đươc̣ UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản). 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và 

các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy 

định về quản lý khai thác khoáng sản (đất san lấp) làm vật liệu xây dựng thông 

thường trong trường hợp hạ độ cao, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Trên cơ 

sở đó tham mưu văn bản xin ý kiến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - 

Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nhằm thực hiện các quy định của Nhà 
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nước về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản tại địa 

phương. 

7. Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 

29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 

2030 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình). 

Để tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 

của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 trên địa 

bàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động đề xuất xây dựng Kế 

hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện. Qua xem xét, thảo luận thấy rằng một số 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại dự thảo kế hoạch chưa bám sát nội dung Kết 

luận số 81-KL/TW.  

Để bảo đảm chất lượng nội dung dự thảo, yêu cầu Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, trong đó mục 

tiêu tại dự thảo cần bám sát mục tiêu của Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 

của Bộ Chính trị để đề xuất các chỉ tiêu thể hiện rõ nội hàm về bảo đảm an ninh 

lương thực, phù hợp điều kiện cụ thể của tỉnh như:  

- Nhóm chỉ tiêu về năng lực sản xuất (diện tích, năng suất, sản lượng 

lương thực có hạt (lúa, ngô), thực phẩm (rau, củ, quả), dinh dưỡng (trứng, thịt 

cá, sữa); tỷ lệ các loại giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất 

để nâng cao năng suất, sản lượng, năng lực sản xuất); nhóm chỉ tiêu thể hiện 

việc bảo đảm an ninh dinh dưỡng, an toàn thực phẩm,...  

 - Giải pháp làm rõ hơn về việc hợp tác quốc tế: kiểm soát, hợp tác xuất 

nhập khẩu giống mới, quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến; kiểm dịch, kiểm 

soát sinh vật ngoại lai ảnh hưởng đến an ninh lương thực.  

- Bổ sung tại phần đầu dự thảo Kế hoạch đánh giá khái quát về thực hiện 

an ninh lương thực trong 10 năm qua.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện gửi UBND tỉnh trước 

ngày 15/12/2020 để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.  

8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 

cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Công Thương trình). 

UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 

cấp trên địa bàn tỉnh, để cụ thể hóa quy định tại Điều 56 Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh 

doanh theo phương thức đa cấp và tạo sự thống nhất chung, phân công trách 

nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.   

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo do Sở Công Thương 

trình, Sở tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo Quy chế như sau: 
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- Không quy định trách nhiệm của Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh tại dự 

thảo Quy chế cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của 

Hội.  

- Bổ sung mục về trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 

thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo liên quan đến kinh 

doanh theo phương thức đa cấp. Bổ sung chức năng giám sát tại nhiệm vụ của 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể. Bổ sung, hoàn thiện về 

nhiệm vụ của Công an tỉnh.  

Sở Công Thương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, 

ban hành trước ngày 07/12/2020. 

9. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong 

quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tư pháp trình). 

Căn cứ thực tiễn quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính, UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết phải ban hành Quy chế phối hợp 

trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh.  

Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Sở Tư pháp tiếp thu các ý kiến 

tham gia, hoàn thiện dự thảo Quy chế, trong đó: bổ sung nội dung phối hợp 

trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; 

không quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính do không liên quan công tác phối hợp.  

Sở Tư pháp tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy chế, trình UBND tỉnh xem 

xét, ban hành trước ngày 07/12/2020. 

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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