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KẾT LUẬN  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ  

Tại kỳ họp thứ Tám, ngày 25 tháng 5 năm 2021 
----- 

 
 

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiến hành kỳ họp thứ 
Tám, xem xét, cho ý kiến và kết luận một số nội dung: 

1- Tờ trình số 106-TTr/BCS, ngày 24/5/2021 của Ban cán sự đảng Ủy 
ban nhân dân tỉnh trình dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết; đồng thời 
khẳng định việc xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn là nhiệm vụ quan 
trọng, có ý nghĩa về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh đối với tỉnh và trong 
khu vực các tỉnh vùng Đông Bắc. Tuy nhiên, thành phố hiện nay chưa phát triển 
xứng tầm với vai trò, vị trí đặt ra, nhiều tiêu chí đô thị loại II còn ở mức thấp, quản 
lý quy hoạch, trật tự đô thị, thu hút nguồn lực phát triển thành phố còn hạn chế. 
Đây là nhiệm vụ không chỉ riêng của thành phố mà còn là nhiệm vụ chung của cả 
tỉnh, trong đó xác định nguồn nội lực của thành phố Lạng Sơn là chủ lực, nguồn 
lực của tỉnh có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy nhanh sự phát triển của thành phố; với định 
hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, 
công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Một số lưu ý về bố cục và nội dung 
dự thảo: 

- Về quan điểm, nội dung dự thảo Nghị quyết cần thể hiện rõ hơn vị trí, vai 
trò xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính 
trị của tỉnh và trong khu vực các tỉnh vùng Đông Bắc; định hướng khai thác tiềm 
năng, thế mạnh trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch, 
nông nghiệp công nghệ cao; xác định rõ nội lực của thành phố Lạng Sơn là chủ 
yếu, kết hợp thu hút đầu tư, xã hội hóa mọi nguồn lực, xác định rõ cơ chế, chính 
sách đặc thù để khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tạo sự phát triển đột 
phá, nhanh, toàn diện và bền vững cho thành phố. 

- Về mục tiêu: Xây dựng thành phố Lạng Sơn xanh, sạch, thông minh, giàu 
bản sắc văn hoá dân tộc, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu 
đến năm 2030, đạt được những tiêu chí cơ bản của đô thị loại I. 

- Về các chỉ tiêu chủ yếu: Tiếp tục hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II 
còn nợ; đồng thời nghiên cứu, chọn lọc một số tiêu chí chủ yếu, cơ bản cần phấn 
đấu để đạt đô thị loại I, trong từng giai đoạn 2021 - 2025 và 2025 - 2030, tránh 
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việc dàn trải, chi tiết, làm căn cứ để định hướng, xác định các nhiệm vụ, giải pháp  
xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn. 

- Nghiên cứu thêm các giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu khó đạt; tập 
trung giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc hiện nay về nguồn lực để phát triển 
thành phố; tăng cường phân cấp, phân quyền cho thành phố trong tổ chức triển 
khai thực hiện nhiệm vụ; đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù các lĩnh 
vực ưu tiên để khai thác tiềm năng, thế mạnh cho phát triển thành phố; việc quy 
hoạch gắn với mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn; chú trọng xây 
dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quan trọng để phát 
triển thành phố Lạng Sơn; đề ra lộ trình thực hiện gắn với trách nhiệm của các cấp, 
các ngành liên quan. 

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, rà 
soát, tiếp thu ý kiến các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; bổ sung, biên 
tập nội dung dự thảo Nghị quyết bảo đảm ngắn gọn, chặt chẽ, nghiên cứu lựa chọn 
các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, có tính phấn đấu cao, xác định 
nội hàm tên gọi, mốc thời gian phù hợp, đề xuất thành lập ban chỉ đạo xây dựng 
chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; gửi lại xin ý kiến góp ý của các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị 
quyết, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành. 

2. Tờ trình số 122-TTr/BCSĐ, ngày 22/5/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 
ban nhân dân tỉnh trình dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết. 

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp thu ý kiến các đồng 
chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; cân nhắc, điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù 
hợp; biên tập làm rõ hơn nội hàm phần quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn trong điều kiện cách mạng 
công nghệ hiện nay; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Thường trực Tỉnh uỷ 
xem xét, ban hành. 

3. Tờ trình số 120-TTr/BCSĐ, ngày 22/5/2021 của Ban cán sự đảng Ủy 
ban nhân dân tỉnh trình dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2021 - 2025 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết. 

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp thu kết luận 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghiên cứu lựa chọn, đề ra các tiêu chí giảm nghèo 
phù hợp, gắn với các giải pháp có tính khả thi để tổ chức thực hiện; tiếp tục biên 
tập ngắn gọn, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh kỳ tháng 06/2021.  
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4. Tờ trình số 126-TTr/BCSĐ, ngày 22/5/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 
ban nhân dân tỉnh trình dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết. 

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp thu ý kiến 
các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tiếp tục biên tập ngắn gọn, chặt chẽ, 
điều chỉnh nội hàm tên gọi cho phù hợp; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội 
nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ tháng 06/2021. 

5. Tờ trình số 92-TTr/BCSĐ, ngày 22/5/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình 
hình mới  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch. 

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp thu ý kiến các đồng 
chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tiếp tục biên tập diễn đạt làm rõ một số nội 
dung phần mục tiêu cụ thể; chọn lọc một số mục tiêu tránh trùng lặp với nhiệm vụ 
và giải pháp thực hiện, bổ sung rõ thêm giải pháp kết hợp trong phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch, trình 
Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, ban hành.  

6. Tờ trình số 121-TTr/BCSĐ, ngày 22/5/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương đầu tư dự án Thuỷ điện Tràng Định 2 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý chủ trương đầu tư dự án Thuỷ điện Tràng 
Định 2 như đề xuất của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 121-
TTr/BCSĐ, ngày 22/5/2021.  

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các bước theo 
quy định; lưu ý các ý kiến thẩm định của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh (tại 
Báo cáo số 72-BC/ĐĐ, ngày 20/5/2021), đặc biệt sau khi dự án được phê duyệt 
chủ trương đầu tư, cần quan tâm quá trình thực hiện, đánh giá tác động ảnh hưởng 
dự án và năng lực nhà đầu tư để dự án được thực hiện có hiệu quả theo đúng 
phương án đề xuất của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

7- Tờ trình số 124-TTr/BCSĐ, ngày 22/5/2021 của Ban cán sự đảng Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến về biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh 
Lạng Sơn 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh 
Lạng Sơn như đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 
124-TTr/BCSĐ, ngày 22/5/2021. 

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh biểu trưng và 
khẩu hiệu du lịch, để hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn. 
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8. Công văn số 123-CV/BCSĐ, ngày 22/5/2021 của Ban cán sự đảng Ủy 
ban nhân dân tỉnh xin ý kiến về việc chưa ban hành Chỉ thị của Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển tài 
sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí chưa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn đến năm 2030 như đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Công văn số 123-CV/BCSĐ, ngày 22/5/2021. 

9. Tờ trình số 42-TTr/BNCTU, ngày 20/5/2021 của Ban Nội chính Tỉnh 
uỷ về việc ban hành Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nội dung báo 
cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về dự thảo kết 
luận thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí với dự thảo Quy định. 

Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy rà soát, 
hoàn chỉnh dự thảo Quy định, trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, ban hành.  

10. Tờ trình số 31-TTr/UBKTTU, ngày 05/5/2021 của Uỷ ban Kiểm tra 
Tỉnh uỷ về việc đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất thi hành kỷ luật đảng viên như đề nghị 
của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tại Tờ trình số 31-TTr/UBKTTU, ngày 05/5/2021. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao: (1) Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ dự thảo Quyết 
định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thi hành kỷ luật đảng viên; (2) Đồng chí Đoàn 
Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 
thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trì thực hiện công bố Quyết định thi hành kỷ 
luật đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

11. Công tác tổ chức cán bộ (có Nghị quyết riêng). 

 
Nơi nhận: 
- Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,  
- Các ban xây dựng Đảng tỉnh, 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 
 

 

 
Hoàng Văn Nghiệm 
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