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Về lĩnh vực kinh tế - xã hội
----Thực hiện Kết luận số 502-KL/TU, ngày 28/3/2022 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. Công văn số 71-CV/BCSĐ, ngày 23/3/2022 của Ban cán sự đảng Uỷ
ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đi thăm quân,
dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2022
Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất chưa tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh đi thăm
quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2022 như đề xuất phương án
1 tại Công văn số 71-CV/BCSĐ, ngày 23/3/2022 của Ban cán sự đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh.
Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo văn bản phúc đáp của
Thường trực Tỉnh ủy gửi Bộ Tư lệnh Hải quân.
2. Một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay trong thời
gian tới
2.1. Tổ chức làm việc với Nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc
Bắc Giang - Lạng Sơn (dự án thành phần 2: đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) vào ngày
29/3/2022 để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai
thực hiện dự án.
Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các nội dung
của buổi làm việc.
Giao Văn phòng Tỉnh uỷ dự kiến thành phần và mời Nhà đầu tư dự án Đầu
tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dự làm việc; phối hợp, chuẩn bị
các điều kiện phục vụ buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ.
2.2. Thành lập Đoàn khảo sát của Thường trực Tỉnh uỷ đi thực tế tại huyện
Cao Lộc ngày 31/3/2022 để có thêm cơ sở phân tích, đánh giá và lựa chọn phương
án mở rộng địa giới hành chính thành phố bảo đảm chặt chẽ, khoa học và có tính
khả thi cao; các thành phần khác gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ; đại diện
lãnh đạo các doanh nghiệp: Công ty tư vấn TNHH McKinsey & Company Việt
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Nam, Công ty Cổ phần tập đoàn FLC, Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát,
Công ty cổ phần phát triển Sunshine Homes, Tập đoàn Viglacera.
Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
- Xây dựng chương trình cụ thể của Đoàn khảo sát và mời các thành phần
tham dự.
- Chuẩn bị nội dung Báo cáo tổng hợp số liệu, đánh giá thực trạng về nguồn
lực, đất đai và những khó khăn, đề xuất để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Hội
nghị ngày 01/4/2022.
3. Công văn số 492/SKHĐT-THKTXH, ngày 24/3/2022 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc gửi tài liệu và nội dung xin ý kiến tại cuộc họp giao ban
Thường trực Tỉnh uỷ
Thường trực Tỉnh uỷ đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo tình hình, kết quả triển
khai thực hiện quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm
2050. Các thành phần dự họp đã tham gia ý kiến. Đề nghị bổ sung thêm nội dung,
phương án, số liệu bảo đảm phù hợp với thực trạng của tỉnh.
Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh chủ trì tổng hợp,
tiếp thu ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ và các cơ quan chuyên môn; phối hợp,
trao đổi với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh để cập nhật, hoàn thiện dự thảo, báo
cáo Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh.
Văn phòng Tỉnh uỷ trân trọng thông báo để các đồng chí biết và thực hiện.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Thường trực Tỉnh uỷ,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Sở Kế hoạch và Đầu tư,
- Văn phòng Tỉnh uỷ
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

Nguyễn Quang Huy

