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Lạng Sơn, ngày 08 tháng 3 năm 2022

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Tại kỳ họp thứ 17, ngày 04 tháng 3 năm 2022
----Ngày 04 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp
thứ 17, xem xét, cho ý kiến và kết luận một số nội dung như sau:
1. Tờ trình số 48-TTr/BCSĐ, ngày 26/02/2022 của Ban cán sự đảng Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến đối với phương án điều chỉnh địa giới
hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn
Việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng, sẽ tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng được mục
tiêu đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, phát huy được nguồn lực về quỹ đất hiện có, tạo
không gian phát triển, nhằm thu hút đầu tư, từng bước ổn định và nâng cao chất
lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn. Để có đầy đủ thông tin, cơ sở khoa học,
cơ sở thực tiễn cho việc xem xét, quyết định phương án điều chỉnh địa giới hành
chính mở rộng thành phố Lạng Sơn có tính chiến lược lâu dài phù hợp với tình
hình thực tiễn cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
thống nhất:
(1) Phân công đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
làm Trưởng Ban Chỉ đạo mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn.
(2) Thành lập Đoàn Công tác đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh do
đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn; các thành phần khác
gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân
dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Sở Nội
vụ, Thành uỷ Lạng Sơn, Huyện uỷ Cao Lộc; chuẩn bị kỹ nội dung đề xuất học tập
kinh nghiệm, kết thúc chuyến công tác báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh uỷ.
(3) Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh:
Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tham khảo kinh
nghiệm của các tỉnh đã thực hiện, tiếp tục nghiên cứu, phân tích, so sánh làm rõ
những ưu điểm nổi trội và hạn chế của từng phương án (bảo đảm đầy đủ thông tin,
số liệu cụ thể); hoàn thiện 02 phương án như đề xuất tại Tờ trình số 48-TTr/BCSĐ,
ngày 26/02/2022 và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Hội thảo về điều
chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn do Thường trực Tỉnh uỷ
chủ trì.
Trong đó, nghiên cứu, xem xét mời thành phần dự Hội thảo gồm: các chuyên
gia (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, các
viện nghiên cứu...), các nhà quản lý thuộc các bộ, ngành Trung ương (Bộ Kế hoạch
KV.KL/TU

2
và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng
Chính phủ...), các nhà đầu tư lớn có kinh nghiệm, các nhà tư vấn (đặc biệt là đơn
vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh), các địa phương có kinh nghiệm thực hiện (Quảng
Ninh, Lào Cai...), các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và
các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh...
2. Tờ trình số 56-TTr/BCSĐ, ngày 02/3/2022 của Ban cán sự đảng Ủy
ban nhân dân tỉnh xin chủ trương thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và
nghỉ dưỡng hồ Khuổi In, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan
chuyên môn tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phối hợp chặt chẽ với
nhà đầu tư rà soát đánh giá, làm rõ từng nội dung, hạng mục của dự án bổ sung
hồ sơ, đề ra các giải pháp có tính thuyết phục, khả thi cao, thể hiện rõ sự quyết
tâm thực hiện dự án và khẳng định khả năng thực hiện đúng tiến độ, chất lượng
đã cam kết; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét.
3. Tờ trình số 35-TTr/BCSĐ, ngày 18/02/2022 của Ban cán sự đảng Uỷ
ban nhân dân tỉnh về dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả giai đoạn 2022 - 2026
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham
gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Chỉ thị, gửi lại Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân
tỉnh chậm nhất trong ngày 08/3/2022 để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn
thiện dự thảo Chỉ thị, trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành.
4. Báo cáo số 57-BC/BCSĐ, ngày 03/3/2022 của Ban cán sự đảng Uỷ ban
nhân dân tỉnh về đề xuất, xin chủ trương xây dựng Nghị quyết của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất để
phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý chủ trương xây dựng Nghị quyết của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt để phát
triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.
Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị
quyết bảo đảm theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và
đồng bộ với các quan điểm, mục tiêu về phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa
bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong tháng
6/2022.
5. Tờ trình số 51-TTr/BCSĐ, ngày 28/02/2022 của Ban cán sự đảng Uỷ ban
nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước
trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030,
giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý với các nội dung về nguyên tắc, tiêu chí,
định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

3
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm
2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện dự
thảo Nghị quyết, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.
6. Tờ trình số 52-TTr/BCSĐ, ngày 28/02/2022 của Ban cán sự đảng Uỷ
ban nhân dân tỉnh về dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý chủ trương ban hành Chỉ thị của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19
và chăm sóc, điều trị, quản lý những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm vi rút SARSCoV-2.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham
gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Chỉ thị, gửi lại Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân
tỉnh chậm nhất trong ngày 08/3/2022 để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu.
Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ, biên tập lại dự thảo Chỉ thị, trong đó lưu ý: Chỉ thị cần xác định
rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chi
tiết, gắn trách nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, từng
thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, cấp ủy, chính
quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để đảm bảo Chỉ thị thực sự hiệu quả,
kịp thời, không hình thức. Từ đó thực hiện đúng phương châm: ưu tiên bảo vệ,
chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng trước hết, trên hết, không
ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19. Đồng thời xây dựng được cơ sở dữ
liệu y tế toàn tỉnh, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành khẩn trương hoàn thiện
dự thảo Chỉ thị, trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành.
7. Tờ trình số 128-TTr/VPTU, ngày 17/02/2022 của Văn phòng Tỉnh uỷ
về dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các
cơ quan đảng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý chủ trương ban hành Kế hoạch ứng dụng
công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2022 - 2025.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham
gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Kế hoạch, gửi lại Văn phòng Tỉnh ủy chậm nhất
trong ngày 08/3/2022 để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Kế
hoạch, trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành.
8. Tờ trình số 692-TTr/BTCTU, ngày 17/02/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh
uỷ về việc dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của
chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn; Quy định
chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chi bộ cơ quan trực thuộc
đảng uỷ cơ sở cơ quan
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham gia
ý kiến trực tiếp vào các dự thảo Quy định, gửi lại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chậm
nhất trong ngày 08/3/2022 để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự
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thảo Quy định, trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành.
9. Tờ trình số 693-TTr/BTCTU, ngày 17/02/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh
uỷ về việc thực hiện thí điểm mô hình đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền trực
thuộc cấp uỷ cấp huyện
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham gia
ý kiến trực tiếp vào văn bản, gửi lại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chậm nhất trong ngày
08/3/2022 để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và dự thảo kết luận, trình Thường
trực Tỉnh uỷ ban hành.
10. Tờ trình số 708-TTr/BTCTU, ngày 03/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh
uỷ về việc ban hành Hướng dẫn và Kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp uỷ, cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ kế tiếp 2025 - 2030 (2026 - 2031) và rà
soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ
hiện tại 2020 - 2025 (2021 - 2026) năm 2022
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý chủ trương ban hành Hướng dẫn và Kế hoạch
thực hiện quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ kế tiếp
2025 - 2030 (2026 - 2031) và rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ hiện tại 2020 - 2025 (2021 - 2026) năm 2022.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham gia
ý kiến trực tiếp vào dự thảo Hướng dẫn, Kế hoạch, gửi lại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
chậm nhất trong ngày 08/3/2022 để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện
các dự thảo, trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành.
11. Công tác tổ chức cán bộ (có Nghị quyết riêng).
Nơi nhận:
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,
- Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,
- Cục Quản lý thị trường tỉnh,
- Ban Dân tộc tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Hoàng Văn Nghiệm

