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THÔNG BÁO 

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ 
Về các kiến nghị, đề xuất của Huyện uỷ Cao Lộc 

----- 
 

  Sau khi xem xét các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Cao Lộc tại buổi 
làm việc ngày 19/8/2021 (Báo cáo số 156-BC/HU, ngày 09/8/2021 của 
Huyện ủy Cao Lộc), Thường trực Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: 

1. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, xem 
xét, giải quyết, trả lời các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền. Đối với các 
kiến nghị, đề xuất vượt quá thẩm quyền, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân 
tỉnh tổng hợp, báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. 

Các kiến nghị, đề xuất, gồm: 

(1)- Quan tâm chỉ đạo về phân cấp một phần từ nguồn thu phí theo 
Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cho huyện 
để huyện chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, cửa khẩu; duy tu, 
cải tạo, sửa chữa đường tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, công tác 
đối ngoại và đảm bảo thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền 
Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn huyện. 

(2)- Xem xét hỗ trợ huyện từ nguồn tăng thu phí theo Nghị quyết số 
01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 để huyện có 
nguồn kinh phí trả nợ đơn vị cung ứng xi măng làm đường giao thông 
nông thôn. 

(3)- Quan tâm đầu tư xây dựng mặt đường giao thông nông thôn tuyến 
Co Loi - Thán Dìu, xã Mẫu Sơn và xã Công Sơn, huyện Cao Lộc nối với Khu 
du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình với chiều dài khoảng 12 km, tổng mức đầu 
tư dự kiến khoảng 18 tỷ đồng; sớm triển khai thực hiện dự án đường huyện 
ĐH28. 

(4)- Đề xuất giao biên chế chung (không tách riêng biên chế sự nghiệp 
giáo dục và sự nghiệp khác) để huyện chủ động phân bổ, quản lý và sử dụng 
cho phù hợp, hiệu quả. 

2. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu, trả lời kiến nghị của Huyện uỷ 
Cao Lộc về việc xem xét điều chỉnh đưa ra khỏi nhiệm vụ trọng tâm lãnh 
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đạo, chỉ đạo trong năm 2021 đối với huyện Cao Lộc, tại nhiệm vụ 03 thuộc 
nhóm nhiệm vụ thứ nhất theo Quyết định số 193-QĐ-TU, ngày 23/03/2021 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: “Tập trung triển khai công tác giải phóng mặt 
bằng các dự án: bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư đối với dự án Cụm công 
nghiệp Hợp Thành 1,2, tái định cư Hợp Thành; Khu Chế Xuất 1; Đường Cao 
Tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; nâng cấp cải tạo Quốc lộ 4B đạt 70% trở lên”. 

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo 
Thường trực Tỉnh uỷ kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị, đề xuất của 
huyện Cao Lộc trước ngày 01/11/2021.  

 Văn phòng Tỉnh uỷ trân trọng thông báo để các đồng chí biết và 
thực hiện.  

(Gửi kèm bản phô tô Báo cáo số 156-BC/HU, ngày 09/8/2021 của 
Huyện ủy Cao Lộc). 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ, 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 
- Huyện ủy Cao Lộc, 
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quang Huy 
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