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Về lĩnh vực kinh tế - xã hội
----Thực hiện Kết luận số 490-KL/TU, ngày 08/3/2022 của Thường trực Tỉnh
uỷ về lĩnh vực kinh tế - xã hội, Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo Kết luận của
Thường trực Tỉnh uỷ về lĩnh vực kinh tế - xã hội như sau:
1. Báo cáo số 25-BC/BCSĐ, ngày 31/01/2022 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
Thường trực Tỉnh uỷ nhất trí trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý
kiến 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”. Nội dung của Nghị quyết phải đảm bảo tính bao
trùm, dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát.
Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp thu kết luận
của Thường trực Tỉnh uỷ; hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo, trình Hội nghị Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ.
2. Tờ trình số 20-TTr/BCSĐ, ngày 22/01/2022 của Ban cán sự đảng Ủy
ban nhân dân tỉnh xin chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2,
huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Thường trực Tỉnh uỷ đồng ý chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Bắc
Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp thu ý kiến
của Thường trực Tỉnh ủy, tổ chức thực hiện tiếp các bước theo quy định. Lưu ý
trong quá trình triển khai cần tham vấn thêm ý kiến của đơn vị tư vấn lập quy
hoạch tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng
thể chung của tỉnh, thực tiễn của địa phương, phát huy được hiệu quả khi đi vào
hoạt động.
3. Tờ trình số 42-TTr/BCSĐ, ngày 23/02/2022 của Ban cán sự đảng
UBND tỉnh về xin chủ trương điều chỉnh Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng
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1 ra khỏi Quy hoạch và bổ sung Cụm công nghiệp Hoà Sơn 1, huyện Hữu
Lũng vào Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 2020, xét đến năm 2025
Nội dung đề nghị điều chỉnh là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển.
Tuy nhiên để đảm bảo tuân thủ các quy định, cũng như phát huy được hiệu quả
trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo,
đôn đốc việc xin ý kiến thoả thuận của Bộ Công Thương, đồng thời tham vấn ý
kiến của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau
khi hoàn thiện, trình Thường trực Tỉnh uỷ để xem xét, cho ý kiến về chủ trương
điều chỉnh.
4. 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
Thường trực Tỉnh uỷ đồng ý trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý
kiến về việc xây dựng 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 theo đề
xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp thu kết
luận của Thường trực Tỉnh ủy; hoàn thiện dự thảo trình Hội nghị Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.
5. Báo cáo số 41-BC/BCSĐ, ngày 22/02/2022 của Ban cán sự đảng Uỷ
ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình quản lý đất đai và việc sử dụng đất
thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Cần rà soát tổng thể các nội dung của Báo cáo, đảm bảo sát với thực trạng;
trong đó thực hiện việc tổng kết, đánh giá quá trình triển khai các dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh, phân tích chi tiết những tồn tại, hạn chế; từ đó tham mưu, đề xuất xây
dựng Chỉ thị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực sự hiệu quả, có tính đột phá cao.
Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy “để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực
hiện dự án, đảm bảo giải phóng nhanh nhất nguồn lực đất đai, tạo đột phá trong
thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới”
Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp thu ý kiến
của Thường trực Tỉnh uỷ; chỉnh sửa các nội dung của Báo cáo và dự thảo Chỉ thị
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lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sau khi hoàn thiện trình Thường
trực Tỉnh uỷ xem xét.
6. Tờ trình số 49-TTr/BCSĐ, ngày 28/02/2022 của Ban cán sự đảng
UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc
lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn
Căn cứ Khoản 3, Điều 5, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, ngày
11/01/2022 quy định về áp dụng cơ chế đặc thù, đến thời điểm hiện tại Thủ tướng
Chính phủ chưa có văn bản phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý và làm
cơ quan chủ quản thực hiện các đoạn tuyến đường cao tốc theo hình thức đầu tư
công đi qua địa bàn thuộc Chương trình.
Sau khi có văn bản của Thủ tướng Chính phủ giao dự án cho địa phương
quản lý, đề nghị Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn thiện các nội
dung, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến và trình Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư của dự án theo đúng thẩm quyền
quy định.
7. Tờ trình số 704-TTr/BTCTU, ngày 02/3/2022 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
Đồng ý trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét về dự thảo 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.
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, tiếp thu ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ;
hoàn thiện dự thảo, trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
8. Tờ trình số 52-TTr/BCSĐ, ngày 28/02/2022 của Ban cán sự đảng
UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công
tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19
Thường trực Tỉnh uỷ nhất trí trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến
về 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 điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2”.
Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp thu kết
luận của Thường trực Tỉnh uỷ; hoàn thiện dự thảo, trình Hội nghị Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ.
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9. Tờ trình số 173/TTr-MTTQ-BTT, ngày 22/02/2022 của Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc xin ý kiến sử dụng kinh phí vận
động, ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19
Việc quản lý và sử dụng số tiền các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho Quỹ vắc-xin
phòng COVID-19 qua tài khoản Quỹ phòng, chống COVID-19 tỉnh phải đảm bảo
theo các quy định của Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan triển khai thực hiện rà soát kỹ lưỡng các khoản ủng hộ, tài trợ của các tổ
chức, cá nhân cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 qua đơn vị; kịp thời chuyển tiền
ủng hộ về Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 theo yêu cầu và bảo đảm theo
quy định.
Văn phòng Tỉnh uỷ trân trọng thông báo để các đồng chí biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,
- Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc tỉnh,
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế,
- Ban Dân tộc tỉnh,
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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