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Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2020 

  (ngày 30 tháng 12 năm 2020) 
_________________________________ 

 

 

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 12 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 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ nay đến năm 2025 (Công 

an tỉnh trình) (có thông báo kết luận riêng).  

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình).  

Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Do đó cần xem xét bổ sung quy định 

mới vào quyết định của UBND tỉnh để bảo đảm đồng bộ, tránh việc mới ban 

hành đã phải sửa đổi. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương nghiên cứu, phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường để tích hợp nội dung về mức hỗ trợ theo 

Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu 

hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển 

chỗ ở vào dự thảo quyết định của UBND tỉnh; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

tổng hợp trong tháng 01/2021.  

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, tập trung hoàn 

thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định cơ chế chính sách bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo chủ trương trên; 

trình phiên họp UBND tỉnh tháng 3/2021.  

3. 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). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-47-2014-nd-cp-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-230624.aspx
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Nội dung trình đã được Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn thiện theo kết luận 

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2020, UBND tỉnh nhất trí bổ sung tiêu chuẩn, 

định mức trang bị “máy tính xách tay cấu hình cao” cho Văn phòng Thành 

ủy/Huyện ủy tối đa là 03 chiếc, Đảng ủy cấp xã là 01 chiếc. 

Để bảo đảm tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, UBND tỉnh không quy 

định danh mục máy bơm nước chữa cháy rừng, máy cưa xăng, máy phun nước - 

chống cháy rừng, máy cắt thực bì, máy thổi gió - chữa cháy rừng; đồng thời định 

mức trang bị máy định vị GPS là 02 chiếc tại định mức máy móc, thiết bị của 

Văn phòng Chi cục Kiểm lâm do các thiết bị này đã được trang bị cho Hạt Kiểm 

lâm các huyện, thành phố.   

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hoàn 

chỉnh dự thảo, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi 

ban hành.  

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tính 

thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa 

giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài chính trình). 

Việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại 

tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh là công việc thường 

xuyên, định kỳ hằng năm theo quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 

02/10/2015 của Bô ̣trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Nội dung 

đã thực hiện theo khung giá tính thuế do Bộ Tài chính ban hành, phù hợp với giá 

giao dịch thực tế trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước với tổ 

chức, cá nhân trong quản lý, khai thác tài nguyên.  

Các danh mục và giá tính thuế do Sở Tài chính đề xuất cơ bản giữ nguyên 

theo giá tính thuế năm 2020 được ban hành tại Quyết định số 02/2020/QĐ-

UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh (giữ nguyên 143/167 danh mục). Sau 

khi xem xét, thảo luận, UBND tỉnh thống nhất thông qua nội dung dự thảo như 

đề nghị của Sở Tài chính.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện 

dự thảo quyết định, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh 

giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài chính trình). 

Đây là nội dung được xây dựng, ban hành định kỳ theo quy định tại Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước. Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và 

UBND các huyện, thành phố. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh thống nhất 

thông qua nội dung trình của Sở Tài chính như sau:  

- Về tiêu đề dự thảo quyết định: Quyết định của UBND tỉnh tỉnh về việc 

quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  



3 

- Đồng ý bổ sung đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 

có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật đất đai hoặc đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền 

kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 nhưng nay phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận theo quy định tại khoản 9 Điều 210 Luật Đất đai và đối tượng áp dụng xác 

định số lợi bất hợp pháp theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 7 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai.  

- Nhất trí về hệ số điều chỉnh giá đất như dự thảo bao gồm thu tiền sử 

dụng đất, thuê đất và bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất để xác định số lợi bất hợp 

pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và 

việc phân loại hệ số điều chỉnh giá đất theo từng nhóm, bao gồm thành phố Lạng 

Sơn và nhóm các huyện có tính chất tương đồng theo mức độ phát triển kinh tế - 

xã hội.   

Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 07/01/2021 để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước 

khi ban hành.  

6. Dự thảo Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021 (Văn phòng 

UBND tỉnh trình). 

Dự thảo Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021 đã bám sát và 

cụ thể hóa Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2021, các nội dung dự kiến 

trình kỳ họp HĐND tỉnh năm 2021 và yêu cầu thực tế chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh. Đây là chương trình làm việc khung, tùy theo tình hình thực tế sẽ 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.  

Thống nhất giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì chuẩn bị nội dung: Dự 

thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng về nâng cao chất lượng công tác giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2021 - 2025 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 7) như đề nghị của Văn 

phòng UBND tỉnh.  

Đối với một số nội dung chưa đưa vào chương trình làm việc của UBND 

tỉnh năm 2021, các cơ quan chủ động xây dựng, hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh 

xem xét cụ thể. 

Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, rà soát, bổ sung 

nội dung về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030; bổ sung các nội dung đăng ký của các sở, 

ngành trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 

02/2021; khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.  

 7. Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về việc kết quả thực hiện chương 

trình làm việc của UBND tỉnh và tình hình đi công tác của các thành viên 

UBND tỉnh năm 2020 (Văn phòng UBND tỉnh trình). 
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Đây là báo cáo mang tính chất thống kê, điểm lại kết quả thực hiện 

chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020. Nhìn chung trong năm 2020, 

các sở, ban, ngành đã thực hiện nghiêm túc và bám sát chương trình công tác 

năm 2020 của UBND tỉnh, có một số nội dung xin lùi thời gian trình do văn bản 

của cấp trên có sự thay đổi, điều chỉnh nên các cơ quan cần rà soát, hoàn thiện 

để chuẩn bị nội dung kỹ hơn; có một số nội dung chậm muộn do công tác xây 

dựng văn bản còn lúng túng, chưa nắm chắc về quy trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật.  

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các thành viên 

UBND tỉnh chủ yếu đi công tác trong nước; việc báo cáo đi công tác cơ bản thực 

hiện theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh, tuy nhiên vẫn còn có một số 

cơ quan chưa thực hiện tốt việc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy điṇh.  

Năm 2021, các thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò của người 

đứng đầu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất 

với UBND tỉnh các chương trình, đề án, giải pháp mới, hiệu quả, thiết thực để 

thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. 

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 (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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