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Về lĩnh vực kinh tế - xã hội 
----- 

 
 

Thực hiện Kết luận số 385-KL/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về lĩnh vực kinh tế - xã hội, Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo Kết luận của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lĩnh vực kinh tế - xã hội như sau: 

1. Báo cáo số 223-BC/BCSĐ, ngày 02/8/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về giải trình, tiếp thu một số nội dung liên quan đến chủ 

trương đầu tư dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với nội dung Báo cáo số 223-BC/BCSĐ, 

ngày 02/8/2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, tiếp thu một 

số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài 

Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các bước theo 

quy định để thực hiện dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị 

trấn Văn Quan, huyện Văn Quan bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. 

2. Tờ trình số 236-TTr/BCSĐ, ngày 12/8/2021 Ban cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

chuyển đổi số tỉnh Lạng sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý với dự thảo nội dung Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng sơn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 như đề xuất của của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình 

số 236-TTr/BCSĐ, ngày 12/8/2021.  

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

- Rà soát, biên tập Nghị quyết ngắn gọn, súc tích, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, 

dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát. 

- Xem xét bổ sung một số chỉ tiêu của các cơ quan khối Đảng. 

- Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, ban hành. 
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3. Tờ trình số 238-TTr/BCSĐ, ngày 13/8/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2030 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với dự thảo nội dung Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2030 như đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Tờ trình số 238-TTr/BCSĐ, ngày 13/8/2021. 

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm định của Đảng 

đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

kỳ tháng 9/2021. 

4. Tờ trình số 245-TTr/BCSĐ, ngày 20/8/2021 của Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý với dự thảo nội dung Quy chế làm việc của 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như đề 

xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 245-TTr/BCSĐ, 

ngày 20/8/2021. 

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự 

thảo Quy chế làm việc, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với các Quy chế của Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, ban hành. 

5. Tờ trình số 234-TTr/BCSĐ, ngày 11/8/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/TU, ngày 06/4/2011 của ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác 

quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2015 và những năm tiếp 

theo; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 04/5/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển 

đô thị trên địa bàn tỉnh 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo. Giao Ban 

cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh: (1) Chỉ đạo rà soát, tiếp thu ý kiến các đồng chí 

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, hoàn thiện dự thảo báo cáo bảo đảm ngắn gọn, 

súc tích, chính xác trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét ban hành. (2) Chỉ đạo xây 

dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch xây 

dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới; gửi xin ý kiến thẩm 
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định của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp thu, hoàn thiện trình Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ xem xét. 

6. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, phải ưu tiên cao nhất 

cho công tác phòng, chống dịch; nghiên cứu thực hiện giãn cách xã hội đối với 

huyện Văn Lãng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ nhưng phải bảo đảm lưu thông hàng hoá xuất, nhập khẩu phù hợp với 

thực tiễn. 

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được phân công phụ trách 

các địa bàn huyện, thành phố, lĩnh vực, ngành thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, 

trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa bàn, lĩnh vực đó; chịu trách 

nhiệm về công tác phòng, chống dịch với các địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo để các đồng chí b iết và thực hiện. 
  

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ, 
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 
- Ban cán sự đảng UBN D tỉnh, 
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Quang Huy 
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