Phụ lục 5: Tổng hợp nội dung thực hiện chương trình
làm việc của UBND tỉnh năm 2020
I. Nội dung xin lùi thời gian trình tại phiên họp UBND tỉnh
1. Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chuyển từ tháng
4/2020 sang tháng 11/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).
2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày
29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục xây dựng và phát triển thành
phố Lạng Sơn đến năm 2020 (UBND thành phố đề nghị chuyển từ tháng 4/2020
sang tháng 5/2020 để chuẩn bị kỹ hơn).
3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND
tỉnh về Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020
- 2021 trên địa bàn tỉnh La ̣ng Sơn (Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển từ tháng
4/2020 sang tháng 5/2020 để chuẩn bị kỹ hơn).
4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND
tỉnh về việc thông qua Đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị chuyển từ tháng
3/2020 sang tháng 9/2020 để chuẩn bị kỹ hơn).
5. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát
triển vùng sản xuất hàng hóa gắn chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và
phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai
đoạn 2020 - 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị chuyển từ tháng 6/2020
sang tháng 8/2020 để chuẩn bị kỹ hơn).
6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nâng cao năng
lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20202025. (Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị chuyển từ tháng 7/2020 sang tháng
8/2020 để chuẩn bị kỹ hơn)
7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đổi mới hình
thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 (Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị chuyển từ
tháng 8/2020 sang tháng 12/2020 để chuẩn bị kỹ hơn).
8. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND
tỉnh thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 2035 (Sở Xây dựng đề nghị chuyển trình từ kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh
sang cuối năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa tiến hành khảo sát
thực tế và làm việc với các cơ quan liên quan).
9. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND
tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị

chuyển trình từ kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh sang cuối năm do ảnh hưởng
của dịch COVID-19 nên chưa tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với các cơ
quan liên quan).
II. Nội dung xin rút, không trình tại phiên họp UBND tỉnh năm 2020
1. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
về thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo
dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. (Sở
Giáo dục và Đào tạo đề xuất, tuy nhiên UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 quy định về thu, sử dụng các khoản thu
theo thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông,
giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh nên không cần trình ban hành
Nghị quyết của HĐND tỉnh).
2. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
về quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do
tỉnh Lạng Sơn quản lý (Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, tuy nhiên do chưa có
văn bản hướng dẫn của Trung ương nên chưa có cơ sở xem xét).
3. Báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh
Lạng Sơn (Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tuy nhiên nội dung trùng với dự thảo
Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 2025).
4. Báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 (Sở Kế
hoạch và Đầu tư đề xuất tuy nhiên nội dung trùng với dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025).
5. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy
định chức danh, mức phụ cấp đối với người kiêm nhiệm làm công tác trẻ em cấp
xã (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tuy nhiên Trung ương đã quy
định cụ thể nên không cần trình HĐND tỉnh).
III. Nội dung chuyển sang trình tại phiên họp UBND tỉnh năm 2021
1. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án bảo tồn và
phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2020 - 2030 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chuyển từ tháng
9/2020 sang tháng 12/2020, sau đó chuyển sang năm 2021 do công tác chuẩn bị
chưa bảo đảm).
2. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2020 2025 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin lùi trình từ tháng 4/2020 cho đến khi
có văn bản chỉ đạo của Trung ương).
3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn
tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035 (Sở Văn hóa, Thể thao
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và Du lịch đề nghị chuyển sang trình năm 2021 theo chỉ đạo của lãnh đạo
UBND tỉnh).
4. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 phần vốn ngân sách trung ương
(Sở Kế hoạch và Đầu tư xin rút sang năm 2021 do chưa có Nghị quyết của Quốc
hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến Quốc hội
khóa XV sẽ thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021).
5. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định
mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021 và thời kỳ ổn định ngân
sách năm 2021-2025 (Sở Tài chính đề xuất tuy nhiên do Quốc hội khóa XIV quy
định về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020
sang năm 2021 nên chuyển sang năm 2021).
6. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ
phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2021 và thời kỳ
ổn định ngân sách 2021-2025 (Sở Tài chính đề xuất tuy nhiên do Quốc hội khóa
XIV quy định về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn
2017-2020 sang năm 2021 nên chuyển sang năm 2021).
7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đổi mới hình
thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề
xuất tuy nhiên chuyển sang trình năm 2021 theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND
tỉnh).
IV. Nội dung trình lần 2 tại phiên họp UBND tỉnh
1. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(Sở Công Thương trình phiên họp tháng 02/2020 và tháng 4/2020 do công tác
chuẩn bị chưa bảo đảm).
2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định
mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài chính trình phiên họp tháng
11/2020 và tháng 12/2020 do cần cập nhật bổ sung thiết bị, máy móc của các cơ
quan bên Đảng).
IV. Nội dung chuyển trình kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh sang kỳ
cuối năm 2020
1. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông
qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035. (Sở Xây
dựng trình)
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2. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy
định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2020 - 2025. (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)
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