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KẾT LUẬN  

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 
Tại kỳ họp thứ 14, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

----- 

 

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp 
thứ 14, xem xét, cho ý kiến và kết luận một số nội dung: 

1. Các Tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (nghe lần 1), 
gồm: (1) Tờ trình số 334-TTr/BCSĐ, ngày 17/11/2021 về dự thảo Báo cáo tình 
hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm 
vụ kế hoạch năm 2022; (2) Tờ trình số 343-TTr/BCSĐ, ngày 21/11/2021 về dự 
thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và 
dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022; (3) Tờ trình số 340-TTr/BCSĐ, ngày 
20/11/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn; (4) Tờ trình số 344-TTr/BCSĐ, ngày 
22/11/2021 về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 
năm 2021, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và Kế hoạch 
tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024  

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, cho ý kiến trực 
tiếp hoặc bằng văn bản đối với các dự thảo văn bản do Ban cán sự đảng Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình (tại: Tờ trình số 334-TTr/BCSĐ, ngày 17/11/2021; Tờ trình số 
343-TTr/BCSĐ, ngày 21/11/2021; Tờ trình số 340-TTr/BCSĐ, ngày 20/11/2021; 
Tờ trình số 344-TTr/BCSĐ, ngày 22/11/2021); gửi đến Ban cán sự đảng Ủy ban 
nhân dân tỉnh chậm nhất trong ngày 29/11/2021 để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn 
thiện dự thảo Báo cáo, trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2) và Hội nghị 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đồng thời gửi lại Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp, 
báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

2. Tờ trình số 324-TTr/BCSĐ, ngày 10/11/2021 của Ban cán sự đảng Ủy 
ban nhân dân tỉnh về ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy 
mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo Nghị quyết về 
đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030.  

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp thu ý kiến 
của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, 
trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành. 
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3. Tờ trình số 333-TTr/BCSĐ, ngày 16/11/2021 của Ban cán sự đảng Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi 
quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương ban hành Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích 
cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn như đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 333-
TTr/BCSĐ, ngày 16/11/2021.  

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý 
kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, biên tập bảo đảm rõ ràng, 
dễ nhớ, dễ hiễu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; rà soát, hoàn thiện dự thảo 
Nghị quyết, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. 

4. Đối với các Báo cáo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: (1) 
Báo cáo số 168-BC/ĐĐ, ngày 12/11/2021 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối 
năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 
2026; (2) Báo cáo số 172-BC/ĐĐ, ngày 17/11/2021 về việc trình bổ sung nội 
dung Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

4.1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý nội dung, chương trình và danh mục dự 
kiến thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng 
Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các Báo cáo số 168-BC/ĐĐ, ngày 
12/11/2021; Báo cáo số 172-BC/ĐĐ, ngày 17/11/2021 và đề xuất rút nội dung của 
Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh (theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Công văn số 1980/UBND-THNC, ngày 23/11/2021).  

4.2. Đồng ý với Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và dự 
thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí 
Lâm Thị Phương Thanh như đề xuất của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
Báo cáo số 168-BC/ĐĐ, ngày 12/11/2021. 

4.3. Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các 
nội dung và tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng 
Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. 

5. Báo cáo số 332-BC/BCSĐ, ngày 16/11/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 
ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, giải trình bổ sung Kế hoạch sử dụng đất 
5 năm (2021 - 2025) tỉnh Lạng Sơn 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với nội dung dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 
5 năm (2021 - 2025) của tỉnh Lạng Sơn như đề xuất tại Báo cáo số 332-BC/BCSĐ, 
ngày 16/11/2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung 
hoàn thiện, để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. 
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6. Tờ trình số 308-TTr/BCSĐ, ngày 29/10/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ 
ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khối biểu 
tượng Chiến thắng 17/10, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng 
Khối biểu tượng Chiến thắng 17/10, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn như đề 
xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 308-TTr/BCSĐ, 
ngày 29/11/2021.  

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thời điểm thực hiện dự án sau năm 
2023; đề xuất thêm các phương án xây dựng ngoài Khối biểu tượng Chiến thắng 
17/10 để xem xét, lựa chọn; thực hiện lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia trong 
lĩnh vực văn hóa, lịch sử... và cộng đồng dân cư để tạo sự đồng thuận cao. Báo cáo 
lại Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.  

7. Tờ trình số 313-TTr/BCSĐ, ngày 02/11/2021 của Ban cán sự đảng Ủy 
ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 
tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý với tên gọi và nội dung dự thảo Nghị 
quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện 
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 
đến năm 2030 như đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình 
số 313-TTr/BCSĐ, ngày 02/11/2021. 

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp thu các ý 
kiến tham gia tại Hội nghị; gửi xin ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thường trực 
Tỉnh ủy xem xét, ban hành. 

8. Tờ trình số 254-TTr/BCSĐ, ngày 04/11/2021 của Ban cán sự đảng Ủy 
ban nhân dân tỉnh về dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 
công tác đối ngoại năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

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

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình 
Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành. 

9. Tờ trình số 106-TTr/VPTU, ngày 24/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy 
về việc tổng hợp đăng ký, đề xuất nội dung Chương trình làm việc của Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý với dự thảo Chương trình làm việc 
của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 như đề xuất của Văn 
phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 106-TTr/VPTU, ngày 24/11/2021. 
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Giao Văn phòng Tỉnh ủy rà soát, hoàn thiện dự thảo Chương trình, trình Hội 
nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6. 

10. Tờ trình số 100-TTr/BTGTU, ngày 10/11/2021 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy về dự thảo các văn bản triển khai nghiên cứu, biên soạn, tái bản, bổ 
sung cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986 - 2020 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo các văn bản 
triển khai việc nghiên cứu, biên soạn, tái bản, bổ sung cuốn sách Lịch sử Đảng bộ 
tỉnh Lạng Sơn 1986 - 2020 như đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Tờ trình số 
100-TTr/BTGTU, ngày 10/11/2021. 

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát, hoàn thiện dự thảo các văn bản, trình 
Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành. 

11. Báo cáo số 227-BC/BNCTU, ngày 19/11/2021 của Ban Nội chính 
Tỉnh ủy về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, phương 
hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý với Báo cáo số 227-BC/BNCTU, 
ngày 19/11/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả công tác phòng, chống 
tham nhũng năm 2021, phương hướng trọng tâm năm 2022. 

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát, hoàn thiện Báo cáo trình Hội nghị Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6. 

12. Công tác tổ chức cán bộ (có Nghị quyết, Kết luận riêng). 

Nơi nhận: 
- Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại vụ; 
Tài chính; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; 
Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,  
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Nghiệm 
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