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Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2021 (kỳ 

2). 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 Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tháng 4, trình Ban Chấp hành tháng 6; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định). 

Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, 

cấp ủy, chính quyền cấp cấp đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đạt được một số kết 

quả nhất định, tuy nhiên kết quả thực hiện của tỉnh ta còn ở mức thấp so với 

trung bình cả nước và khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Để tiếp tục tập 

trung, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới trong giai đoạn tới, cần thiết trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh 

các nội dung sau:  

- Bổ sung khái quát đặc điểm tỉnh Lạng Sơn: dân số, diện tích, kinh tế, 

xã hội… liên quan trưc̣ tiếp đến công tác xây dưṇg nông thôn mới tại phần 

thực trạng Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020.  

- Rà soát, kiểm tra các số liệu, chỉ tiêu tại dự thảo Nghị quyết là ở khu vực 

nông thôn (không phải số liệu toàn tỉnh); bổ sung hạn chế trong công tác tuyên 

truyền, việc huy động nguồn lực đóng góp của Nhân dân, nhiều tiêu chí chưa 

bền vững. 

- Về quan điểm: khẳng định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên và liên tục, trong đó làm nổi bật lên quan điểm xây dựng nông 

thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới hình thức tổ chức sản 

xuất, xây dựng chuỗi giá trị.  

- Giải pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng: bổ sung nội dung 

chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng 

trong xây dựng nông thôn mới.  

- Giải pháp tuyên truyền: bổ sung giải pháp tuyên truyền, vận động người 

dân chủ động thực hiện các tiêu chí dễ thực hiện, không cần kinh phí hoặc cần ít 

kinh phí, tiêu chí thuộc trách nhiệm của cộng đồng; nâng cao ý thức của người 

dân là chủ thể thực hiện và trực tiếp hưởng lợi từ thành quả do mình thực hiện. 



2 

- Giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng: bổ sung nhiệm vụ, giải pháp đầu tư về 

hạ tầng thông tin truyền thông, chuyển đổi số, từng bước xây dựng nông thôn 

mới thông minh. 

- Giải pháp về phát triển sản xuất: bổ sung nhiệm vụ, giải pháp về xây 

dựng nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả; đổi mới hình thức tổ 

chức sản xuất; quan tâm công tác đào tạo nghề lao động nông thôn; quan tâm 

chú trọng thực hiện quy hoạch nghĩa trang nhân dân, tiến tới chấm dứt việc mai 

táng tùy tiện, không tập trung, mất mỹ quan.  

- Giải pháp huy động nguồn lực: nhấn mạnh, chú trọng hơn việc huy động 

nguồn lực trong Nhân dân với vai trò là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn 

mới. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong 

xây dựng nông thôn mới.  

Thực hiện phân công đối với các Ban đảng Tỉnh ủy, sở, ban, ngành, tổ 

chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã trong xây dựng nông 

thôn mới để gắn trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tham 

gia xây dựng nông thôn mới.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo, trình 

UBND tỉnh chậm nhất ngày 05/4/2021 để gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định.  

 2. Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 

31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố 

trong tình hình mới (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4).  

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng và thực 

hiện hương ước, quy ước, tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội và mọi 

mặt của đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn 

kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản 

nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu 

các ý kiến tham gia, hoàn thiện các nôị dung như sau:  

- Về dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh: Biên tập nội dung 

gọn hơn theo nhóm các nội dung chính, không trình bày lại nội dung chi tiết của 

Báo cáo.  

Về đề xuất, kiến nghị: Kết quả thực hiện hương ước, quy ước trong thời 

gian qua rất tích cực, ngày càng nề nếp, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dưṇg đời sống văn hóa” và cuôc̣ vâṇ đôṇg “Toàn dân đoàn kết xây dưṇg 

nông thôn mới, đô thi ̣ văn minh”. Vì vậy, thống nhất đề nghị với Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy chưa cần thiết ban hành Chỉ thị mới để chỉ đạo về nội dung này; thời 

gian tới UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện hương ước, quy ước theo các 

quy định, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, với hê ̣thống văn bản đã đươc̣ ban 

hành khá đầy đủ.  

- Về dự thảo Báo cáo: Rà soát, biên tập dự thảo báo cáo theo văn phong 
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của Đảng. Bổ sung đánh giá đầy đủ về kết quả thực hiện hương ước, quy ước 

gắn với bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn. Bổ 

sung các giải pháp về thông tin, tuyên truyền trong thực hiện hương ước, quy 

ước thời gian tới.  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo, trình 

UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

3. Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình tiếp tục tập 

trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  

Với đặc thù tỉnh Lạng Sơn là tỉnh biên giới, có nhiều lợi thế về thương mại, 

dịch vụ; trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn luôn xác định phát triển kinh tế cửa 

khẩu là mũi nhọn, là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyên dịch cơ cấu kinh tế, 

đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực tế đã đạt nhiều 

kết quả quan trọng. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã rất cố 

gắng trong xây dựng dự thảo Kế hoạch, qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ 

bản nhất trí với nội dung dự thảo. Cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham 

gia và hoàn thiện một số nội dung sau:  

- Bổ sung mục tiêu tổng quát: phấn đấu xây dựng Lạng Sơn sớm trở thành 

một trong những trung tâm, đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, 

dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc, đồng thời là 

cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường 

Trung Quốc và các nước khác.  

- Tại phần mục tiêu cụ thể: rà soát, điều chỉnh các nội dung không có tính 

chất là mục tiêu cụ thể (có tính chất là nhiệm vụ, giải pháp). Lược bỏ nội dung về 

nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng 

nguồn nhân lực có tay nghề, trình độ chuyên môn cao làm việc tại Khu kinh tế 

cửa khẩu và các khu vực biên giới.  

- Về nhiệm vụ, giải pháp:  

Bổ sung một số nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại biên 

giới theo Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam 

đến năm 2025 tầm nhìn 2030. 

Bổ sung nội dung đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, kiểm soát xuất 

nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống các hành vi tiêu 

cực tại các khu vực cửa khẩu; công tác phòng, chống dịch bệnh qua biên giới (cả 

trên người, động vật, thực vật). 

Bổ sung nội dung thưc̣ hiêṇ có hiêụ quả “Thỏa thuận hợp tác lao động qua 

biên giới” giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) 

đã ký kết với Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội thành phố Sùng Tả 

(Quảng Tây, Trung Quốc).  
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Bổ sung làm rõ các giải pháp, cơ chế, chính sách để thu hút nguồn vốn 

đầu tư ngoài ngân sách vào phát triển kinh tế cửa khẩu. Bổ sung danh mục Cảng 

cạn Lạng Sơn vào danh mục các dự án đầu tư. 

Rà soát, lược bỏ những nội dung không phù hợp với quy định của pháp 

luật như được giữ nguồn từ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công 

trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu hoặc trích lại tỷ lệ phần 

trăm nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu để tái đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. 

Điều chỉnh tiêu đề mục 5 thành “Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách 

để phát triển kinh tế cửa khẩu”; xem xét, điều chỉnh tiêu đề mục 7 cho phù hợp 

với phần nội dung. 

- Phần tổ chức thực hiện: bổ sung nhiệm vụ của Công an tỉnh và Cục 

Quản lý thị trường; đồng thời rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các 

sở, ngành bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Về phần phụ lục: Bổ sung phụ lục danh mục các dự án thu hút đầu tư có 

nguồn vốn ngoài ngân sách vào Khu kinh tế cửa khẩu. Rà soát, lược bỏ một số 

dự án không thuôc̣ phaṃ vi Khu Kinh tế cửa khẩu, không phù hợp với xu hướng 

xuất nhập khẩu theo hướng chính ngạch và không phù hợp với tình hình thực tế 

hiện nay như: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng 

Bành; Dự án Đấu nối đường bộ qua Biên giới tại điểm thông quan Co Sa (Việt 

Nam) - Nà Ủ (Trung Quốc); Dự án Đấu nối đường bộ khu vực cửa khẩu Nà 

Căng; Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tuần tra biên giới đoạn từ cửa 

khẩu Chi Ma đến Co Sa; Dự án Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ khu 

vực cửa khẩu Nà Căng...  

Cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, chủ động phối hợp với 

các cơ quan liên quan, rà soát kỹ, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình UBND tỉnh 

xem xét, ban hành trước ngày 15/4/2021.    

 4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo đại học 

văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh.  

UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết đề nghị với Thường trực HĐND tỉnh 

về chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ 

kinh phí cho giáo viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, xác định đây là 

một trong các giải pháp để đáp ứng đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông mới, sử dụng hiệu quá biên chế, khắc phục tình trạng thừa, 

thiếu cục bộ giáo viên hiện nay. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất 

trí với nội dung trình của Sở Giáo dục và Đào tạo. Một số nội dung cần lưu ý hoàn 

thiện trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết như sau:   

 - Rà soát, bổ sung số liệu tại phần cơ sở thực tiễn để phân tích, thuyết 

minh rõ hơn sự cần thiết đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 
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chính sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Nghiên cứu, xem xét điều chỉnh tăng độ tuổi đối với đối tượng hưởng hỗ 

trợ từ “không quá 40 tuổi” lên “không quá 45 tuổi” tính từ thời điểm được cử đi 

đào tạo cho phù hợp với việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy định 

của Bộ Luật Lao động.  

- Về điều kiện hỗ trợ: “Có cam kết thực hiện nhiệm vụ trong ngành giáo 

dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong 

thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo”: rà soát, làm rõ quy điṇh đối với 

trường hợp chuyển ngành không tiếp tục công tác trong ngành giáo dục hoặc thôi 

việc.  

- Về điều kiện hỗ trợ:“Đối tượng xin gia hạn, bảo lưu trong quá trình đào 

tạo không được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết này”: cần quy định cụ thể hơn đối 

với trường hợp bỏ học, không tốt nghiệp hoặc vì lý do bất khả kháng xin gia hạn, 

bảo lưu trong quá trình đào tạo.  

- Bổ sung nội dung quy định thời điểm được hưởng hỗ trợ. 

- Biên tập mạch lạc, dễ hiểu nội dung về đền bù chi phí đào tạo.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh 

trước ngày 10/4/2021 để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh.  

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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