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V/v nghiên cứu, tham gia ý kiến tại 

phiên họp UBND tỉnh tháng 4 (kỳ 2) 

 

    

  Kính gửi:  

           - Các sở, ban, ngành; 

                    - UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn.  

        

 Để nâng cao chất lượng phiên họp UBND tỉnh, nhất là các nội dung lớn, 

phức tạp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng một số 

sở, ban, ngành nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia đối với một số nội dung tại 

phiên họp UBND tỉnh tháng 4 (kỳ 2) như sau:  

 1. Về tham gia ý kiến một số nội dung cụ thể 

1.1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn, tỉ lệ 1/5.000 (Sở Xây dựng trình). 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho ý kiến về mục tiêu quy hoạch, dự 

kiến phát triển các ngành nghề trong khu công nghiệp gắn với tiềm năng, lợi thế 

của tỉnh và định hướng trong thời gian tới. 

- Sở Giao thông vận tải xem xét, cho ý kiến về phương án kết nối hạ tầng 

giao thông đối ngoại với đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường sắt Hà 

Nội - Lạng Sơn và quy hoạch giao thông tại khu vực quy hoạch. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cho ý kiến về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, công tác quản lý môi trường.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến về hiện trạng đất 

nông nghiệp, hiện trạng đất rừng và quy hoạch 03 loại rừng đối với khu vực quy 

hoạch khu công nghiệp và các quy định về phương án tái sử dụng lớp đất hữu cơ 

sau khi thực hiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. 

 1.2. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo (thay thế Nghị quyết số 

62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) (UBND thành phố Lạng Sơn trình). 

- Sở Xây dựng xem xét cho ý kiến về các giải pháp, định hướng về thực 

hiện lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; xây dựng kế 

hoạch thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; quản lý đất đai, 

môi trường. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho ý kiến về đầu tư phát triển kết cấu 

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

nghiệp; các giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, 
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giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố 

Lạng Sơn; xác định vị trí, tính chất vai trò của thành phố Lạng Sơn trong Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến về xây dựng cơ chế, chính 

sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong 

thời gian tới. 

 1.3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh (Sở Y 

tế trình).  

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, cho ý kiến về phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Tài chính xem xét, cho ý kiến về mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng 

bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh. 

 2. Ngoài nội dung phân công cụ thể nêu trên, yêu cầu các thành viên 

UBND tỉnh, các cơ quan dự họp phát huy tinh thần trách nhiệm, dành thời gian 

nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu đối với tất các nội dung trình 

phiên họp UBND tỉnh tháng 4/2021 (kỳ 2) nhằm phát huy trí tuệ tập thể trong 

việc đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình phiên họp. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để các 

cơ quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Thành phần GM số 148/GM-UBND;  

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường  
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