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Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2021. 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 thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 (Trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 3; trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 3) (Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trình).  

Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ theo các chủ trương, nghị quyết, quyết định của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Năm nay UBND tỉnh 

xác định phương châm hành động với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường 

trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, đã thể hiện được quyết 

tâm, khát vọng phấn đấu vươn lên đối với một tỉnh miền núi, biên giới còn gặp 

rất nhiều khó khăn.  

Trong quý I năm 2021, hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, công 

nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả tốt, 

quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Đặc biệt lần đầu tiên trong 10 năm trở lại 

đây, số thu ngân sách trong quý I đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Các cấp, các ngành đã 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021 bảo đảm vui tươi, phấn khởi, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Công 

tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai bảo đảm tiến độ, đúng quy định pháp luật. 

Đạt được kết quả trên là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành, các 

huyện, thành phố, sự phối hợp chặt chẽ với các Ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban 

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân và 

cộng đồng doanh nghiệp.    

Sau khi xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự 

thảo báo cáo. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, 

hoàn thiện một số nội dung tại dự thảo báo cáo như sau:  

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành  

Dự thảo cần làm nổi bật hơn công tác phòng chống dịch Covid-19 và xuất 

nhập khẩu hàng hoá. Trong đó khẳng định rõ trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, các 

cấp, các ngành đã chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn trong công 
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tác phòng chống dịch trước tình trạng bùng phát dịch Covid-19 tại một số tỉnh, 

thành phố. Chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hoá đạt kết quả tốt mặc dù khó khăn do dịch bệnh, góp phần thúc đẩy các hoạt 

động sản xuất trong nước, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động.  

Bổ sung tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hội 

nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ công tác năm 2021. 

Bổ sung các nội dung về công tác chỉ đạo lựa chọn sách giáo khoa trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; về phân loại đơn vị hành chính 

các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp; đẩy mạnh thực hiện Dự án cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và 

công tác xây dựng các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ giữa năm 2021.  

b) Kết quả thực hiện 

Tiếp tục rà soát, cập nhật các thông tin, số liệu mới nhất đạt được trong 

quý I để phân tích bảo đảm phản ánh đúng thực tế. Có một số nội dung mang 

tính chất chỉ đạo, điều hành cần chuyển sang phần chỉ đạo, điều hành hoặc điều 

chỉnh lại lời văn để phù hợp với tính chất về kết quả thực hiện. 

Cập nhật, bổ sung số liệu về hoạt động xuất nhập cảnh, về xử lý các vụ 

việc liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép.  

c) Về nhiệm vụ trọng tâm quý II 

Bổ sung các nhiệm vụ về hoàn thành lập đồ án quy hoạch chung và quy 

hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng; về công tác xác định 

danh mục chuẩn bị đầu tư để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025; tổng hợp, lập dự toán ngân sách năm 2022. Ban hành Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn. Phê duyệt kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của các huyện.  

Bổ sung công tác triển khai thực hiện thí điểm chi trả chính sách an sinh 

xã hội không dùng tiền mặt tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Tổ chức 

họp để rà soát số liệu, xác định phướng án hỗ trợ người có công với cách mạng 

gặp khó khăn về nhà ở.  

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Triển khai tập huấn, 

hướng dẫn việc sử dụng sách giao khoa mới của lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo tiêu chí 

lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ 

năm học 2021 - 2022 được UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức mua sắm trang thiết 

bị dạy học phù hợp. Thực hiện các thủ tục để thành lập Phòng An ninh mạng và 

phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh chậm 

nhất ngày 22/3/2021 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

2. Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển hạ 

tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công 

nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  
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Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên 

quan xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu về 

tiến độ, chất lượng. Qua xem xét, thảo luận các ý kiến cơ bản nhất trí với dự 

thảo Kế hoạch; nội dung bản dự thảo đã đi vào những vấn đề trọng tâm theo 

đúng yêu cầu tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Để nâng cao hơn nữa chất lượng bản kế hoạch, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

hoàn chỉnh một số nội dung sau: 

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp bố cục, cơ cấu, nội dung từng phần hợp lý, 

bảo đảm thể hiện đúng bản chất, đi vào trọng tâm từng đề mục. 

- Bổ sung một số mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt được về hạ tầng công nghệ 

thông tin trong giai đoạn 2021-2025, theo đó cần lượng hóa một số chỉ tiêu cụ 

thể để việc tổ chức thực hiện được rõ ràng, thuận lợi. 

- Phối hợp rà soát, bổ sung một số nhiệm vụ cụ thể về triển khai dự án đầu 

tư cải tạo cảnh quan hồ Phai Loạn, đường Lý Thái Tổ kéo dài, Khu trung chuyển 

hàng hóa, Cảng cạn Lạng Sơn, Công viên trung tâm thành phố Lạng Sơn, đầu tư 

xây dựng chợ Chi Lăng và nhiệm vụ về đầu tư hạ tầng phòng cháy, chữa cháy, 

Khu liên hợp thể thao cấp tỉnh xứng tầm với vai trò là thành phố trung tâm của 

Vùng trung du miền núi phía Bắc; phối hợp với Sở Công Thương chuẩn xác lại 

nội dung về đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại; bổ sung các nhiệm vụ cụ thể về 

xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút các nguồn lực đầu tư; bổ sung trách 

nhiệm thực hiện của Công an tỉnh.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên 

quan, tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh nội dung, trình 

UBND tỉnh xem xét trong tháng 3/2021.  

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục trình độ, 

chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn 

cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Nội vụ trình).  

Trong thời gian qua, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được 

tỉnh Lạng Sơn quan tâm triển khai thực hiện và đã ban hành nhiều chương trình, 

kế hoạch, quy hoạch liên quan đến vấn đề này. Từ năm 2013, HĐND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 về chế độ hỗ trợ, 

khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh 

Lạng Sơn; trên cơ sở đó UBND tỉnh ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành 

khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác 

tại tỉnh Lạng Sơn theo từng giai đoạn cụ thể, như giai đoạn 2016 - 2020 tại 

Quyết định 1215/QĐ-UBND ngày 18/7/2016.  

Hiện nay, Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết 

định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh vẫn còn hiệu lực, việc đề xuất sửa 

đổi Nghị quyết sẽ được xem xét sau khi Chính phủ hoàn thành về chế độ tiền 

lương mới. Do đó, việc ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến 

khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh 

Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 là phù hợp.  
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UBND tỉnh nhất trí về danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích 

đào tạo như đề nghị của Sở Nội vụ, trong đó bổ sung cơ quan áp dụng đối với 

danh mục này bao gồm Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Yêu cầu 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nâng cao 

tinh thần trách nhiệm trong việc chọn cử đối tượng đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ 

phải thực sự cần thiết, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, quy hoạch cán bộ, đạt 

mục tiêu nâng cao trình độ năng lực và hiệu quả công việc.   

Về danh mục trình độ, chuyên ngành thu hút người có trình độ chuyên 

môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, thống nhất chỉ thực hiện đối với trình độ 

tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa II và lĩnh vực nghệ thuật, thể thao được Nhà nước 

trao tặng danh hiệu, công nhận như đề nghị của Sở Nội vụ.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, 

ban hành trong tháng 3/2021.  

4. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TU, ngày 

18/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và những 

năm tiếp theo (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4) (Sở Nội vụ trình).  

Cải cách hành chính là lĩnh vực rất rộng, quan trọng, tác động trực tiếp 

đến mọi hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Trong những năm qua, các 

cấp, các ngành tỉnh Lạng Sơn đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng kết quả thực 

hiện còn nhiều hạn chế. Nhiệm vụ thời gian tới cần quan tâm đẩy mạnh toàn 

diện các nội dung về cải cách hành chính một cách thực chất hơn để nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện những thủ tục hành chính liên quan đến đời sống nhân dân.  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo. Sở Nội vụ tiếp 

thu đầy đủ ý kiến tham gia, bổ sung một số kết quả thực hiện có so sánh, đối 

chiếu với mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TU.  

Bổ sung hạn chế về trình độ, năng lực của đội ngũ tham mưu, trực tiếp 

giải quyết thủ tục hành chính, đề ra giải pháp thực hiện thời gian tới. Rà soát, bổ 

sung cụ thể các kiến nghị với Chính phủ.  

Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 

3/2021 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn sách 

giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 

học 2021 - 2022 (Sở Giáo dục và Đào tạo trình).  

Việc UBND tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông là phù hợp, đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 

10 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.  

Qua thảo luận, UBND tỉnh nhất trí với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021 - 2022 như 

nội dung trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.  
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Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, 

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

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, triển khai các 

bước tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định, kịp thời, chất lượng. Trong đó phát huy tinh 

thần trách nhiệm của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để chọn lựa sách giáo 

khoa phù hợp với từng địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.  

6. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường hỗ trợ phát 

triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 (Trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định) (Sở Khoa học và 

Công nghệ trình).  

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 

Chỉ thị. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, 

hoàn thiện một số nội dung sau: bổ sung nội dung liên quan đến các chủ thể 

được thụ hưởng tài sản trí tuệ; về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác 

đấu tranh chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; việc thành lập Khu làm việc 

chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. 

Cơ quan chủ trì hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 30/3/2021 để gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định, trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy kỳ tháng 5/2021. 

7. 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). 

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là nội 

dung có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến nhiều chủ thể, lợi ích trực tiếp của 

công dân nên rất dễ phát sinh thắc mắc, khiếu kiện. Vì vậy, việc điều chỉnh, sửa 

đổi các quy định phải đúng quy định của pháp luật, hợp lý, có tính kế thừa và 

bảo đảm quyền, lợi ích của Nhà nước, người bị thu hồi đất, đồng thời thúc đẩy 

thu hút đầu tư.  

Để thuận lợi cho công tác tra cứu, áp dụng văn bản pháp luật, việc ban 

hành quyết định mới trên cơ sở tích hợp các quyết định về chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đã được ban hành, gồm: Quyết định số 12/2015/QĐ-

UBND ngày 14/02/2015, Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 và 

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019, đồng thời cập nhật, điều 

chỉnh một số nội dung liên quan là cần thiết.  

UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ 

lực, tích cực phối hợp xây dựng dự thảo Quyết định. UBND tỉnh cơ bản nhất trí 

như nội dung dự thảo do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, trong đó: 

- Đồng ý tăng mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở (một lần) theo hướng: mức thấp 

nhất 3.000.000 đồng (tăng 600.000 đồng) và mức cao nhất 6.000.000 đồng (tăng 

1.200.000 đồng) để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.  
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- Đồng ý bổ sung nội dung quy định đối với các trường hợp diện tích đất 

ở bị thu hồi nhỏ hơn diện tích đất tái định cư được giao thì phần diện tích đất 

tăng thêm thu tiền sử dụng đất bằng giá đất quy định tại khu tái định cư nhân với 

hệ số K=1,5 tại Điều 19 dự thảo quy định.  

- Không thực hiện áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 

37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất, để quy định bổ sung mức hỗ trợ khác cho các trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng đất Lúa. 

- Không thực hiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 

63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến tại cuộc họp để sửa đổi, bổ 

sung hoàn thiện một số nội dung sau:  

- Lược bỏ cơ quan chuyên môn môi trường tại đối tượng áp dụng.   

- Thời điểm hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo quy định tại 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. 

- Kiểm tra làm rõ căn cứ pháp lý quy định về đại diện của hộ gia đình bị 

thu hồi đất từ một hoặc hai người tại khoản 4 Điều 20 dự thảo Quyết định quy 

định về Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để điều chỉnh 

cho phù hợp.  

Giao đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

xem xét kỹ lưỡng các nội dung của dự thảo Quyết định trước khi ban hành.  

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, Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, ĐV trực thuộc;    

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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