
TỈNH UỶ LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

* 
Số 831-TB/VPTU 

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

________________________________
 

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2021 

                
THÔNG BÁO 

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

----- 
 

  Sau khi xem xét các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Chi Lăng tại buổi 
làm việc ngày 25/8/2021 (Báo cáo số 170-BC/HU, ngày 17/8/2021 của 
Huyện ủy Chi Lăng), 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) Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn huyện 
Chi Lăng tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với một số dự án: 

- Đối với dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi 
Lăng: Cho phép huyện Chi Lăng thực hiện một số nội dung:  

+ Sử dụng số liệu tại các Biên bản kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền 
với đất đã lập năm 2017, 2018, 2019 làm cơ sở lập phương án bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư. 

+ Sử dụng kết quả đo đạc địa chính đã đo đạc trước đây và hồ sơ địa 
chính để lập lại hồ sơ thu hồi đất, loại bỏ diện tích đất đã thống nhất vị trí giao 
lại cho người sử dụng đất ra khỏi hồ sơ thu hồi đất. 

- Đối với Dự án tuyến đường thị trấn Chi Lăng - xã Y Tịch: Xem xét hỗ 
trợ nguồn vốn giải phóng mặt bằng. 

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 
Sơn (giai đoạn 1): Chỉ đạo Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn 
chuyển số tiền sau khi đối chiếu với các Quyết định đã được Uỷ ban nhân dân 
huyện phê duyệt là 2.872.826.000 đồng. 

(2) Đề nghị có chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế phục vụ khám chữa 
bệnh đối với đồng bào dân tộc thiếu số; hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 
và chính sách đối với giáo viên mầm non tại các thôn mới khoát khỏi thôn đặc 
biệt khó khăn; kiến nghị với Trung ương về mở rộng đối tượng được vay vốn 
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để sản xuất kinh doanh tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi qua kênh vay 
vốn của Ngân hàng chính sách xã hội. 

(3) Đề nghị sớm phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác 
thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn huyện Chi Lăng.  

(4) Xem xét, cấp kinh phí sửa chữa trụ sở Huyện ủy với chi phí khoảng 
6,5 tỉ đồng.  

(5) Quan tâm hỗ trợ kinh phí cấp mã vùng sản xuất cho các sản phẩm 
chủ lực của huyện Chi Lăng, trong đó có sản phẩm ớt cay khoảng 100ha và na 
100ha, dự trù kinh phí khoảng gần 700 triệu đồng. 

(6) Tiếp tục quan tâm, đầu tư bổ sung danh mục trang thiết bị, đồ dùng, 
đồ chơi còn thiếu do hư hỏng và hao mòn hằng năm cho lớp mẫu giáo 5 tuổi, 
4 tuổi để duy trì bền vững điều kiện PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 4 tuổi 
trên địa bàn toàn huyện; tiếp tục xây dựng 05 phòng học để xóa trắng phòng 
học nhờ, mượn, tạm tại các điểm trường, xóa công trình vệ sinh tạm… 

2. Huyện ủy Chi Lăng cần chủ động phối hợp với các sở, ngành của 
tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ 
kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị, đề xuất của huyện Chi Lăng 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 170-BC/HU, ngày 17/8/2021 của 
Huyện ủy Chi Lăng). 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ, 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 
- Huyện ủy Chi Lăng, 
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 
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