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Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 2)  

(ngày 18 tháng 6 năm 2021) 
 

 

Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 6 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 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2020-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

Tỉnh Lạng Sơn có nhiều thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp, sau hơn 

01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn đã đạt nhiều kết 

quả quan trọng, có hàng trăm đề xuất, hàng chục dự án được hỗ trợ, bước đầu 

tạo phong trào đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khẳng định đây là một trong 

những nghị quyết thành công về thu hút đầu tư vào nông lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh trong những năm gần đây.  

Bên cạnh kết quả đạt được, từ thực tiễn triển khai chính sách đã bộc lộ 

một số khó khăn, vướng mắc, bất câp̣, đồng thời một số căn cứ pháp lý để ban 

hành chính sách đa ̃  hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng quy định mới, 

do đó cần thiết phải trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù 

hợp. 

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

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Một số nội dung cần hoàn thiện như sau:  

- Rà soát, biên tập lại điểm c, khoản 2, Điều 7 về việc bổ sung “cây hàng 

năm” để tránh trùng lắp, rõ đối tượng thụ hưởng chính sách; quy định mức hỗ 

trợ trồng rừng theo nhóm gỗ, cụ thể: trồng rừng đối với các loại cây nhóm I, II, 

cây gỗ lớn từ 3 ha trở lên, các loại cây khác từ 5 ha trở lên đáp ứng các điều kiện 

thì được hưởng các mức hỗ trợ theo chính sách. 

- Quy định công suất thiết kế của máy chế biến nông sản tối thiểu đạt 03 

tấn/ngày mới đươc̣ hưởng chính sách hỗ trơ.̣ Quy định rõ việc hỗ trợ lao động 

trẻ về làm việc tại hợp tác xã theo đúng đối tượng tại Quyết định số 1804/QĐ-

TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 (không bao gồm tổ 

hợp tác) theo  mức hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng, tối đa không 
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quá 02 người/01 hợp tác xã trong 3 năm. 

- Rà soát kỹ về phụ lục danh mục dự án khuyến khích đầu tư, trong đó bổ 

sung danh mục chăn nuôi Ngựa bạch tại danh mục dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư; 

lược bỏ nội dung về sản xuất sản phẩm đồ gỗ để tránh trùng lắp tại danh muc̣ dự 

án ưu đãi đầu tư. 

- Về quy định chuyển tiếp cần nghiên cứu làm rõ các trường hợp:   

+ Đối với dự án được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND có hiệu lực nhưng có tiến độ thực hiện theo 

đúng lộ trình đã được cấp có thẩm quyền cho phép và đươc̣ thưc̣ hiêṇ trong thời 

gian Nghi ̣quyết số 08/2019/NQ-HĐND đa ̃ có hiêụ lưc̣, nếu đủ điều kiêṇ theo 

quy điṇh thì đươc̣ hưởng chính sách.  

+ Đối với hộ gia đình hoặc dự án không phải phê duyệt chấp thuận chủ trương 

đầu tư thì thời điểm xét là khi có sản phẩm và được cơ quan nhà nước nghiệm thu 

công việc, dự án sau ngày Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND có hiệu lực.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh 

trước ngày 25/6/2021 để trình kỳ họp giữa năm 2021 HĐND tỉnh. 

2. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ, mục tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

Đây là dự thảo báo cáo tổng thể về lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn 

tỉnh, qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Để 

dự thảo được hoàn thiện hơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến 

tham gia, cập nhật số liệu mới nhất đối với từng ngành, lĩnh vực để phản ánh 

đầy đủ, sát thực tình hình thực tiễn; hoàn thiện lại các nội dung như sau:  

- Thiết kế, biên tập về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tránh 

trùng lắp về công tác chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện.  

- Bổ sung kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực như: 

tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, về  

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026; xử lý các đối tượng có sai sót qua thanh tra trong việc hưởng trợ cấp của 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; tổ 

chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I - năm  2021 và gặp mặt kỷ niệm 96 

năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; kết quả vận động, ủng hộ phòng, chống 

dịch Covid-19 trên toàn tỉnh, kịp thời phân bổ, hỗ trợ cho các vùng có dịch của 

tỉnh và ủng hộ các tỉnh bạn; xây dựng ngân hàng tên đường, phố và công trình 

công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; về kết quả lĩnh vực khoa học và công 

nghệ; việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu 

vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025… 

- Bổ sung một số khó khăn, phức tạp trong việc đón công nhân từ các khu 

công nghiệp của tỉnh Bắc Giang trở về địa phương, về công tác phối hợp giữa 

các cơ quan liên quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cập nhật kết 

quả tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19.  
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- Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm cần bổ sung những nội dung 

sau: tiếp tục chỉ đạo tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa 

phương để chủ động phòng, chống dịch Covid-19; triển khai kế hoạch tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022; thí điểm thực hiện Trung 

tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh; hoàn thành, trình Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030… 

Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước ngày 22/6/2021 để trình 

kỳ họp giữa năm 2021 của HĐND tỉnh.  

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

định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Lạng Sơn (Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trình).  

Triển khai thực hiện Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục 

vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và xuất phát từ yêu cầu 

thực tế, UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết đề nghị HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh.  

Nội dung dự thảo đã hoàn thiện theo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 

5 năm 2021 (kỳ 1), UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Một số nội dung cần hoàn thiện như sau:  

- Nghiên cứu, chuyển một số nội dung tại phụ lục vào dự thảo Nghị quyết 

cho phù hợp, cụ thể: nội dung về vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, thông tin, 

liên lạc và các dịch vụ công cộng khác; nội dung huấn luyện, diễn tập về phòng 

chống thiên tai cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn.  

- Không quy định lại cụ thể mức chi tại phụ lục về tập huấn, đào tạo về 

phòng chống thiên tai cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn, theo đó nội dung chi này thực hiện theo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, tập trung hoàn thiện dự 

thảo để trình kỳ họp giữa năm 2021 HĐND tỉnh.  

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

việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công 

lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo trình).  

Việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện 

Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 quy định mức thu học phí tại 

các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh để cụ thể hoá 

chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 
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16/4/2021 về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021.  

Dự thảo đã được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định. UBND 

tỉnh nhất trí với nội dung trình của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó dự thảo  

Nghị quyết cần bổ sung nội dung về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập thực hiện theo quy định hiện hành.  

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo để trình HĐND tỉnh 

tại kỳ họp giữa năm 2021.  

5. 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 Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 7; 

Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định) (Sở Giáo dục và Đào tạo trình).  

Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực quan trọng, được Đảng, Nhà nước quan 

tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách; để cụ thể hoá các chủ trương, định 

hướng tại các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng các 

nghị quyết, đề án liên quan về công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực,... 

Tuy nhiên, qua xem xét cho thấy nội dung dự thảo Nghị quyết chỉ đề cập 

đến một số vấn đề trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, có sự 

trùng lặp với một số dự thảo Nghị quyết đang xây dựng, còn nhiều vấn đề quan 

trọng khác chưa được đề cập đến, chưa mang tính tổng thể, toàn diện để thúc 

đẩy đổi mới, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh trong thời gian tới. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, UBND tỉnh thống nhất trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tiếp tuc̣ đổi mới, phát triển toàn diêṇ giáo dục 

và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030. Trong đó bao hàm cả nâng cao chất lượng công tác giáo dục dân tộc, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên.  

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo theo quy 

định để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8/2021.  

Đồng thời dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy xin rút nội dung trình kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự 

thảo Nghị quyết về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, 

giáo viên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Nghị 

quyết 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; bổ sung nội dung trình 

dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tuc̣ đổi mới, phát triển 

toàn diêṇ giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, 
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định hướng đến năm 2030, trình kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8/2021. 

6. Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn (Trình 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 7, trình Ban Chấp hành tháng 9; Đảng đoàn 

HĐND tỉnh thẩm định) (Sở Nội vụ trình).  

Việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn đã được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ trương thực hiện tại Kết luận số 09-KL/TU ngày 

23/11/2020. Thống nhất việc điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị 

hành chính cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, tính toán đầy đủ các yếu tố liên quan 

để định hướng phát triển căn cơ, lâu dài nhưng không quá xáo trộn đời sống của 

Nhân dân. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã chủ động triển khai các bước theo quy 

định, sau khi thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở 

Nội vụ, cụ thể như sau: 

- Đối với sắp xếp, thành lập các phường, xã thuộc thành phố Lạng Sơn: 

Nghiên cứu, xem xét phương án điều chỉnh địa giới hành chính các 

phường: Vĩnh Trại, Chi Lăng, Hoàng Văn Thụ, Đông Kinh, Tam Thanh cho phù 

hợp; thành lập mới phường Hoàng Đồng, phường Mai Pha; thực hiện sáp nhập 

một phần diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Cao Lộc và xã Hợp Thành 

(thuộc huyện Cao Lộc cũ) để thành lập phường mới thuộc thành phố Lạng Sơn; 

không thực hiện sáp nhập xã Gia Cát và xã Tân Liên (thuộc huyện Cao Lộc cũ) 

để thành lập xã mới thuộc thành phố Lạng Sơn. 

- Đối với sắp xếp đơn vị hành chính huyện Cao Lộc: điều chỉnh một phần 

địa giới hành chính và dân số của xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; xã Hồng Phong, 

xã Phú xã, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc vào địa giới hành chính thị trấn Đồng 

Đăng để mở rộng thị trấn Đồng Đăng; sắp xếp, sáp nhập phần diện tích tự nhiên 

và dân số (phần còn lại) của 03 xã: Hồng Phong, Phú Xá, Thụy Hùng để thành 

lập xã mới, giảm đơn vị hành chính cấp xã huyện Cao Lộc. 

- Đối với sắp xếp đơn vị hành chính huyện Văn Lãng: nghiên cứu bổ sung 

phương án giữ lại đơn vị hành chính xã Tân Mỹ (nếu đủ điều kiện theo quy 

định) sau khi điều chỉnh một phần diện tích, dân số phù hợp của xã Tân Mỹ vào 

thị trấn Đồng Đăng.  

Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia, chủ động phối hợp với UBND 

thành phố Lạng Sơn, UBND các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Sở Xây dựng và 

các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Đề án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

25/6/2021 để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ tháng 7/2021. 

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

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

Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 (Sở Xây dựng trình). 

Thống nhất sự cần thiết đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông 

qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỷ lệ 1/2.000 

theo quy định của Luật Xây dựng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 

Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, là cơ sở lập dự án đầu tư, lựa chọn 

nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định tại Nghị 
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định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế.  

Đồ án quy hoạch chung Khu công nghiệp Hữu Lũng đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/5/2021, UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 và hiện nay tiếp tục 

hoàn thiện đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỷ 

lệ 1/2.000.  

Cơ quan soạn thảo đã lập hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Sau 

khi thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Xây dựng, 

cụ thể như sau: 

- Về xác định tính chất chức năng của khu công nghiệp đã được thống 

nhất quy định từ bước lập Đề án điều chỉnh bổ sung các khu công nghiệp, quy 

hoạch chung đến quy hoạch phân khu là khu công nghiệp tập trung đa ngành, ưu 

tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghê ̣ tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường; 

sau khi thành lập khu công nghiệp và thu hút các dự án sản xuất tại đây, để 

thuận lợi cho công tác quản lý, thu hút hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu 

công nghiệp, các cơ quan quản lý trong khu công nghiệp sẽ tiếp nhận các dự án 

tuân thủ theo tính chất chung, vì vậy tại quy hoạch phân khu không xác định 

chức năng sử dụng cho từng khu đất. 

- Trong đồ án quy hoạch phải gắn tuyến mương thoát nước trong phạm vi 

ranh giới quy hoạch khu công nghiệp và thuộc hạng mục kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp do nhà đầu tư thực hiện, bảo đảm thoát nước chung của khu vực. 

Sở Xây dựng hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 24/6/2021 

để trình kỳ họp giữa năm 2021 của HĐND tỉnh.  

8. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021 (Thanh tra tỉnh trình).  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống tham 

nhũng, lãng phí; công tác thanh tra tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, 

không để xảy ra trùng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, với phương 

châm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; không có các vụ việc tham 

nhũng mới, chủ yếu là các vụ việc từ các năm trước; việc thực hiện các chế độ, 

định mức được kiểm soát chặt chẽ, ngày càng đi vào nề nếp.  

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ còn hạn chế; công 

tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 

chưa được bảo đảm về thời gian, chất lượng; một số công trình mới đi vào hoạt 

động đã phải sửa chữa, cải tạo; một số chủ đầu tư tự ý thực hiện các nội dung 

điều chỉnh, phát sinh làm tăng kinh phí thực hiện so với ban đầu được duyệt khi 

chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.   

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Cơ quan soạn thảo bổ 

sung về kết quả chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản;  trong tuyển dụng bố trí cán bộ, sử dụng 
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thời gian lao động, chấp hành kỷ luật lao động; bổ sung công tác phối hợp trong 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giữa cơ quan 

thanh tra với các cơ quan trong khối nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các tổ 

chức chính trị - xã hội. 

Về nhiệm vụ thời gian tới: bổ sung nội dung về thực hiện cắt giảm 50% 

kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường 

xuyên còn lại của năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị 

quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 về kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 5/2021 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6299/BTC-NSNN 

ngày 11/6/2021 về tiết kiệm chi thường xuyên còn lại năm 2021.  

Thanh tra tỉnh tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 25/6/2021 để trình kỳ họp giữa năm 2021 HĐND tỉnh.  

9. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Thanh tra tỉnh trình).  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh diễn ra sự kiện chính trị 

lớn về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật nên 

trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng khiếu kiện tập trung đông người; số 

lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tỷ lệ 

giải quyết đơn khiếu nại giảm, chất lượng giải quyết của một số cơ quan, địa bàn 

còn chậm, thực hiện lại nhiều lần, nhất là đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

công tác giải phóng mặt bằng; số lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị tại trụ 

sở tiếp công dân tỉnh tăng, trong khi đó số lượt tiếp công dân tại trụ sở tiếp công 

dân cấp huyện, cấp xã giảm, điều này cho thấy trách nhiệm của cán bộ, công 

chức tiếp dân, cán bô ̣tham mưu giải quyết đơn thư ở cấp huyêṇ, cấp xa ̃còn có 

măṭ haṇ chế, thực hiện chưa đầy đủ các quy định của pháp luật, thiếu chặt chẽ, 

Nhân dân lưạ choṇ khiếu kiêṇ vươṭ cấp.. 

Trong 6 tháng cuối năm các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng 

giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, nhất là cấp huyện; thực hiện tốt hơn nữa 

công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu và chấp hành đúng quy định của  

pháp luật.  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Thanh tra tỉnh bổ sung 

vào dự thảo kết quả giải quyết các vụ việc kéo dài nhiều năm; dự thảo cần thể 

hiện rõ các cơ quan, tổ chức đã thực hiện tốt, chưa tốt nhiệm vụ giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo; cụ thể hóa các nhận định, chỉ đạo trên của UBND tỉnh tại 

dự thảo báo cáo, hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2021 để trình 

kỳ họp giữa năm 2021 HĐND tỉnh.  

10. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác dân 

tộc 6 tháng đầu năm 2021 (Ban Dân tộc tỉnh trình).  

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác dân tộc là báo cáo định kỳ theo quy 

định, mang tính bao quát tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân 

tộc, đồng thời phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên 

địa bàn tỉnh. Kết cấu dự thảo đã hoàn thiện theo mẫu của Ủy ban Dân tộc. 
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UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Ban Dân tộc tỉnh. Ban Dân tộc 

tỉnh hoàn thiện dự thảo Báo cáo như sau: 

- Rà soát, biên tập gọn, đầy đủ, tránh trùng lặp tại các nội dung về tình 

hình vùng dân tộc thiểu số và kết quả thực hiện.  

- Không đề cập mục về Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo theo đúng mẫu báo cáo của Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 

31/5/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chế độ báo cáo 

công tác dân tộc. 

- Rà soát, bổ sung về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đặc thù của 

tỉnh, trong đó các chính sách đặc thù của tỉnh liên quan trực tiếp đến người dân, 

hướng đến đa số người dân là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.  

Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia, rà soát thông tin số liệu, 

hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/6/2021 để trình kỳ 

họp giữa năm 2021 HĐND tỉnh theo quy định.  

11. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI (Văn phòng 

UBND tỉnh trình).  

 Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh 

tổng hợp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết 

theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

Đến nay trong tổng số 44 kiến nghị có 17 kiến nghị đã giải quyết xong (chiếm 

39%), 25 kiến nghị đang giải quyết (chiếm 57%), 02 kiến nghị sẽ xem xét giải 

quyết trong thời gian tới (chiếm 4%). Qua xem xét, UBND tỉnh nhất trí với nội 

dung dự thảo báo cáo do Văn phòng UBND tỉnh trình. 

 Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo để trình kỳ họp 

giữa năm 2021 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; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- 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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