
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-THNC Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v nghiên cứu, tham gia ý kiến tại 

phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (kỳ 3) 

 

    
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 quan 

trọng, phức tạp, đồng chí 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 6 (kỳ 3) 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 quy 

định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài 

học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh (Sở 

Giáo dục và Đào tạo trình).   

- Sở Tư pháp nghiên cứu, có ý kiến về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết. 

- Sở Tài chính cho ý kiến về nội dung quy định mức thu các khoản thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí tại dự thảo Nghị quyết. 

1.2. Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2025 (Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình).  

 Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc 

Bình và thành phố Lạng Sơn nghiên cứu, cho ý kiến về các nội dung sau: 

- Tính đầy đủ của các nội dung phân tích đánh giá về thuận lợi, khó khăn, 

nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất kỳ 

trước (2016-2020); phương hướng, giải pháp thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 

2021-2025.  

 - Sự phù hợp giữa phương hướng, mục tiêu phát triển tại báo cáo thuyết 

minh với các định hướng, chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội đã được ban hành; về tính khả thi của các công trình, dự án 

đưa vào kế hoạch thực hiện theo từng năm. 

- Viêc̣ bố trí quỹ đất đáp ứng các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng 

đất; viêc̣ câp̣ nhâṭ các dư ̣án chuyển tiếp, các dư ̣án đang hoàn thiêṇ thủ tuc̣ đầu 
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tư, các dư ̣án điṇh hướng triển khai trong thời gian tới; những nội dung cần điều 

chỉnh, bổ sung. 

- Chỉ tiêu sử dụng đất tại dự thảo Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021 - 2025 trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng 

phát triển của ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; các 

nội dung cần lưu ý, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp để đáp ứng yêu cầu phát 

triển trong giai đoạn tới. 

- UBND thành phố báo cáo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đối với khu đất Công ty DK Việt Nhật. 

- UBND huyện Cao Lộc báo cáo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đối với khu đất sai phạm phía sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

1.3. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy giá trị di 

tích Quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử Chi Lăng gắn với phát triển du lịch trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 7; Đảng đoàn HĐND 

tỉnh thẩm định) (UBND huyện Chi Lăng trình).  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, cho ý kiến về sự cần thiết 

ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với nội dung trên, sự phù 

hợp, đồng bộ, thống nhất của các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt được từ 

nay đến năm 2025 và năm 2035 tại dự thảo với các chương trình, kế hoạch, đề 

án liên quan của tỉnh đã ban hành; về tính bao quát, đầy đủ của các nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp tại dự thảo.  

 2. Ngoài nội dung phân công cụ thể 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 6/2021 (kỳ 3) 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, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Thành phần GM số 230/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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