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KẾT LUẬN  

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ  
Tại kỳ họp chuyên đề, ngày 13/7/2021 

----- 

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiến hành kỳ họp 
chuyên đề, xem xét, cho ý kiến và kết luận một số nội dung: 

1- Tờ trình số 77-TTr/VPTU, ngày 09/7/2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ 
về việc trình dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

1.1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo. 

1.1.1. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tình 
hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tái bùng phát và lây lan 
diện rộng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đoàn kết, 
thống nhất, bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt 
được nhiều kết quả quan trọng: 

- Tập trung ưu tiên chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện hiệu 
quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; quyết 
liệt chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền cấc cấp kích hoạt thực hiện đồng bộ các biện 
pháp phòng, chống ở mức cao nhất; nỗ lực, cố gắng, quyết tâm kiểm soát, chiến 
thắng, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất sự lây lan 
trong cộng đồng, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ cử 
tri đi bầu cao (đạt 99,99%), đứng thứ hai cả nước; cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, 
khách quan, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; 
các đại biểu trúng cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

 - Thực hiện hiệu quả, đạt và vượt một số mục tiêu phát triển kinh tế trong 
điều kiện dịch bệnh: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ổn định; thu ngân sách 
tăng cao so với cùng kỳ (5.738,9 tỷ đồng, đạt 98,35% dự toán, tăng 88,69% so 
với cùng kỳ); các dự án triển khai cơ bản theo đúng tiến tiến độ, dần khắc phục 
những hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng; môi trường đầu tư được cải 
thiện, có nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đến khảo sát trên địa bàn tỉnh.  

 - Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm chỉ đạo đạt được nhiều kết 
quả tích cực: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, triển khai chuẩn bị 
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tốt Kế hoạch năm học 2021 - 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thi tốt 
nghiệp Trung học phổ thông trong điều kiện dịch bệnh. An sinh xã hội được 
đảm bảo, đời sống Nhân dân cơ bản được ổn định.  

- Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền 
biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, quan hệ 
hợp tác hữu nghị với Quảng Tây - Trung Quốc được củng cố, tăng cường. 

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều cố gắng. 
Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền tạo được 
sự lan toả để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị; kỷ 
luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng tiếp tục thực hiện tốt. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 
và triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng bảo đảm chất lượng, hiệu 
quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 

- Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 
2021 theo Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy được thực hiện tích cực, đạt hiệu quả. 

1.1.2. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: 
Một số ngành nghề, lĩnh vực vẫn còn rất khó khăn do diễn biến của dịch bệnh 
Covid-19, nhất là hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải. Giá trị khối 
lượng thực hiện các dự án đầu tư công, giải ngân thanh toán một số nguồn vốn 
đạt thấp. Buôn lậu, gian lận thương mại tiềm ẩn phức tạp. Tình trạng công dân 
xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và chiều ngược lại vẫn còn xảy ra. Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn ở mức trung bình so với cả nước và khu 
vực. Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại 
hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở một số nơi chất lượng, hiệu quả 
chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp cơ 
sở còn chưa kịp thời. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân 
dân, công tác thông tin, báo cáo về những vấn đề phát sinh phức tạp của một số 
cơ sở chưa kịp thời. Công tác tham mưu của các sở, ban, ngành tuy có đổi mới 
nhưng có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu. 

1.1.3. Về phương hướng trong thời gian tới: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất 
trí với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 đề ra trong Báo cáo; đồng 
thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung: 

- Tiếp tục xác định thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch 
Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường 
mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; rà soát các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu 
khó đạt để có các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
đã đề ra đạt kết quả cao nhất. 
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- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tăng 
cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện các chương 
trình, kế hoạch và đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII, trọng tâm là 04 kế hoạch/đề án giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường 
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công 2021. Hoàn thành lập 
quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, 
thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và 
thành lập Khu công nghiệp Hữu Lũng. Đẩy nhanh tiến độ công tác lập, phê 
duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, 
tỷ lệ 1/2000, Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Quần thể khu du 
lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, Dự án hợp phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng 
thuộc dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn... 

- Kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực thông 
quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, đồng thời bảo đảm yêu cầu 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đề ra các giải pháp để khắc phục các 
“điểm nghẽn”, các hạn chế đã chỉ ra, nhất là trên các lĩnh vực, như: Giải phóng 
mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, chống xuất nhập cảnh trái phép... 

- Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm chủ quyền biên 
giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quản lý chặt chẽ hoạt 
động xuất nhập cảnh. Tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác với 
Quảng Tây, Trung Quốc. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục 
làm tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ theo đúng quy trình, quy định. Tăng 
cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát theo quy định. Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, 
nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành; chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 
các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành 
lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021). 

1.2. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo 
cáo, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Tư, ngày 14/7/2021. 

2- Tờ trình số 160-TTr/BCSĐ, ngày 16/6/2021 của Ban cán sự đảng 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương triển khai xây dựng hồ sơ đề 
nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ trương cho phép triển khai thực hiện 
xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu đối 
với phạm vi, quy mô khảo sát, lập hồ sơ bao gồm các huyện: Hữu Lũng, Bắc 
Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng. 



Hg/KLTU 4 

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn, UBND các huyện: Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các quy trình, 
thủ tục xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3- Tờ trình số 185-TTr/BCS, ngày 01/7/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 
ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, 
vận động viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thi đấu 
thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí chủ trương ban hành Nghị quyết. 

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, biên tập ngắn 
gọn, chặt chẽ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 
xét, quyết định. 

4- Tờ trình số 95-TTr/BCS, ngày 05/7/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 
ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với giáo viên đi đào 
tạo đại học văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí chủ trương ban hành Nghị quyết. 

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh 
dự thảo Nghị quyết, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

5- Báo cáo số 171-BC/BCSĐ, ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 
ban nhân dân tỉnh về dự kiến mức trợ cấp tại dự thảo Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã 
được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý điều chỉnh đối tượng và các mức hỗ trợ 
hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên 
thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn như đề xuất của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân 
dân tỉnh tại Báo cáo số 171-BC/BCSĐ, ngày 21/6/2021.  

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh 
cụm từ “trợ cấp” thành “hỗ trợ” bảo đảm phù hợp; hoàn thiện dự thảo Nghị 
quyết, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

6- Tờ trình số 105-TTr/ĐĐ, ngày 08/7/2021 của Đảng đoàn Hội đồng 
nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp 
tham gia nghiên cứu hồ sơ và xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý chủ trương ban hành Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh như đề xuất của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ 
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trình số 105-TTr/ĐĐ, ngày 08/7/2021. Đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau: (1) 
Về tên gọi: Bỏ từ “hai cấp” và thống nhất sửa thành “Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tham gia 
nghiên cứu hồ sơ và xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. (2) Về định 
mức hỗ trợ: Thống nhất mức hỗ trợ 90.000 đồng/người/ngày; Hội thẩm Tòa án 
nhân dân tham gia nghiên cứu hồ sơ và xét xử các vụ án không quá 05 ngày/01 
vụ án/01 người. 

Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, hoàn 
thiện dự thảo Nghị quyết, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

7- Báo cáo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ 
họp thứ Hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí với nội dung chương trình kỳ họp thứ 
Hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các 
nội dung và chuẩn bị chu đáo việc tổ chức kỳ họp lần thứ Hai, Hội đồng nhân 
dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. 

8- Tờ trình số 67-TTr/BTGTU, ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh uỷ về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, góp ý cụ thể 
cho dự thảo Chương trình hành động; gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 16 
giờ 00, ngày 13/7/2021 để tổng hợp. 

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu góp ý của các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rà soát, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động, 
trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Tư, ngày 14/7/2021. 

9- Công tác tổ chức, cán bộ (Có Kết luận riêng). 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,  
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,  
- Các ban xây dựng Đảng tỉnh, 
- Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo, 
- Tòa án nhân dân 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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