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THÔNG BÁO 

Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2022 (kỳ 2) 
 

Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 

năm 2022 (kỳ 2). Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận các nội dung họp như sau:  

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế 

hoạch đầu tư công năm 2023 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Dự kiến kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2023 tỉnh Lạng Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại 

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 27/9/2022. Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

tỉnh Lạng Sơn được xây dựng trên cơ sở rà soát Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 

2021-2025 và tổng hợp nhu cầu của các chủ đầu tư, phương án phân bổ kế hoạch 

vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của các cơ quan chủ trì các 

chương trình mục tiêu quốc gia; các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn; số 

vốn thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Công văn số 

7248/BKHĐT-TH ngày 12/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.   

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chuẩn bị. Một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện như sau: 

- Thống nhất tiêu đề: dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu 

tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 

tỉnh Lạng Sơn; 

- Tiếp tục cập nhật số liệu chính thức sau khi có quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ giao kế hoạch vốn để hoàn thiện trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 

2022; 

- Đối với nội dung phân bổ cho danh mục dự án cụ thể trong khi chưa đủ 

điều kiện về thủ tục: thống nhất theo cách thức đã thực hiện của năm 2021, 2022, 

UBND tỉnh sẽ báo cáo, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ chi 

tiết để bảo đảm thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành; 

- Đối với nội dung thanh toán cho các dự án đã quyết toán còn thiếu dưới 

300 triệu đồng: thực hiện theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước, không giao cho 

Kho bạc Nhà nước chủ động thanh toán, UBND tỉnh sẽ phân bổ chi tiết danh mục 

cụ thể trong kế hoạch trung hạn và năm 2023; 

- Nội dung chi đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính: thống nhất 

không thực hiện điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
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mà sẽ được bố trí từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất; 

- Giao Sở Tài chính thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình phương 

án phân bổ vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia. Các sở, ngành, cơ 

quan cần chuẩn bị tốt các nội dung để khi có kinh phí được giao thì chủ động đề 

xuất phân bổ kinh phí, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, tiếp tục rà soát, cập 

nhật số liệu phân bổ chính thức của Trung ương, hoàn thiện dự thảo, trình HĐND 

tỉnh theo quy định; thời hạn hoàn thành trước ngày 25/11/2022 (nếu Thủ tướng 

Chính phủ giao vốn chính thức), trường hợp Thủ tướng Chính phủ chưa giao kế 

hoạch vốn chính thức thì UBND tỉnh sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xin rút 

nội dung này tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  (Sở Tư pháp trình).  

Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 

42/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-

BTC, trong đó đã sửa đổi bổ sung định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công 

tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (Điều 

5). Do đó, nội dung Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của 

HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không còn phù hợp. 

Qua thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo. Một số 

nội dung cần rà soát, hoàn thiện như sau: 

- Về tiêu đề: dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung chi, 

mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Thống nhất mức chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: 

+ Đối với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: mức chi bằng 

100% mức chi quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC.  

+ Đối với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại 

các Khoản 1, 2, 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: mức chi 

của cấp tỉnh bằng 80% mức chi quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC; mức 

chi của cấp huyện bằng 80% mức chi cấp tỉnh; mức chi của cấp xã bằng 80% mức 

chi cấp huyện.  

- Nghiên cứu bổ sung nội dung điều khoản chuyển tiếp tại dự thảo Nghị 

quyết.  

Sở Tư pháp tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, khẩn trương hoàn thiện 

các dự thảo, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/11/2022 để gửi các Ban HĐND 

tỉnh thẩm tra theo quy định. 
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3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc 

giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tiền bồi thường, giải 

phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước được đối trừ tiền sử dụng 

đất (Sở Tài chính trình).  

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các văn bản 

hướng dẫn của Trung ương, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, UBND các huyện, thành 

phố và các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tiền bồi 

thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước được đối trừ 

tiền sử dụng đất theo quy định. 

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung trình 

của Sở Tài chính. Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, khẩn trương 

hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/11/2022 để gửi các 

Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định. 

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự 

toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 (Sở Tài chính trình).  

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản 

hướng dẫn của Trung ương, căn cứ số liệu dự toán năm 2023 của Bộ Tài chính 

trình Chính phủ báo cáo Quốc hội, Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách 

các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp 

năm 2022, Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh 

về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2022, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải 

quan, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 theo quy 

định. 

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung trình 

của Sở Tài chính. Một số nội dung cần hoàn thiện như sau: 

- Về dự toán thu ngân sách nhà nước: hằng năm tỉnh đều xây dựng dự toán 

tăng so với chỉ tiêu pháp lệnh Trung ương giao, giao Sở Tài chính phối hợp với 

Cục Thuế và các cơ quan liên quan tính toán, xây dựng dự toán thu cho phù hợp 

với mức tăng thu khoảng 5% trở lên so với dự toán Trung ương giao. 

- Đối với đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu sắc thuế nhưng không làm thay 

đổi tổng thu ngân sách trên địa bàn: đồng ý về chủ trương, tuy nhiên phải bảo 

đảm không ảnh hưởng đến số thu điều tiết giữa các cấp ngân sách. 

- Về dự toán chi thống nhất như dự thảo, trong năm khi có các nhiệm vụ chi 

phát sinh, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh 

bổ sung kinh phí cho các đơn vị để triển khai thực hiện. 
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- Sau khi có dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 Trung ương giao chính 

thức cho tỉnh, Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và các cơ 

quan liên quan rà soát, cập nhật hoàn thiện dự thảo. 

Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, khẩn trương hoàn thiện 

các dự thảo, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/11/2022 để gửi các Ban HĐND 

tỉnh tổ chức thẩm tra. 

5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc 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 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Giáo dục và Đào tạo 

trình).  

Việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trên là cần thiết để triển 

khai, cụ thể hóa Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ  

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 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. Qua phân 

tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung trình của Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở có trách nhiệm xem xét, hoàn thiện các nội dung sau: 

- Về tiêu đề: dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung chi, 

mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc 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. Trên cơ sở đó điều chỉnh nội dung Nghị quyết cho phù hợp với nội 

hàm của tiêu đề, thể hiện rõ nội dung chi và mức chi tương ứng.  

- Nghiên cứu, cân nhắc tính toán mức hỗ trợ không tính theo mức lương tối 

thiểu do dự kiến trong thời gian tới sẽ xác định theo vị trí việc làm với mức hỗ trợ 

cụ thể phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh, đồng thời tham khảo các tỉnh 

khác, với mục tiêu khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, khẩn trương 

hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 23/11/2022 để gửi các Ban 

HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra. 

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn (Sở Thông tin và Truyền thông trình). 

Thống nhất sự cần thiết đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trên để 

triển khai Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025.  



5 

Qua phân tích thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của 

Sở Thông tin và Truyền thông. Một số nội dung cần hoàn thiện như sau:  

- Về tiêu đề: dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ một 

số nội dung giảm nghèo về thông tin để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trên cơ 

sở đó bố cục lại dự thảo Nghị quyết thể hiện rõ các nội hàm về nội dung chi và 

mức chi cụ thể của từng nội dung; 

- Không đề cập những nội dung Thông tư số 46/2022/TT-BTC không giao 

cấp tỉnh quy định;  

- Rà soát điều chỉnh các nội dung và mức chi cho phù hợp với điều kiện và 

tình hình thực tế bảo đảm tính khả thi và phát huy hiệu quả sử dụng, đồng thời 

xem xét đến thứ tự ưu tiên trong quá trình thực hiện để phù hợp với khả năng cân 

đối ngân sách. 

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, khẩn trương hoàn thiện, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 23/11/2022 để gửi các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra. 

7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong 

Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trình).  

Triển khai thực hiện Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí 

sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát 

triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2021-2030. Hỗ trợ công tác sản xuất giống trên địa bàn tỉnh, từng bước chủ động 

nguồn giống cây trồng, vật nuôi phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh, 

đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về diện tích và chất lượng, đa dạng chủng loại 

cây trồng thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh, phù hợp với yêu 

cầu của thị trường, đẩy mạnh phát triển lợi thế sản xuất giống cây trồng lâm 

nghiệp, việc UBND tỉnh xây dựng, đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

trên là cần thiết và đúng thẩm quyền.  

Qua thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết 

do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình. Sở tiếp thu các ý kiến tham gia, 

rà soát, hoàn thiện trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/11/2022 để gửi các Ban 

HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra.  

8. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh thông 

qua danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023; danh mục dự án có sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 

Đây là nội dung định kỳ hằng năm UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy 

định của Luật Đất đai. Sau khi xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất 
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với nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở có trách nhiệm tiếp thu 

các ý kiến tham gia, hoàn thiện như sau: 

- Rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các danh mục dự án của cấp huyện và các chủ 

đầu tư để thống nhất số liệu, đặc biệt là đất trồng lúa và đất rừng, xác định rõ 

thẩm quyền cho chuyển mục đích, không để xảy ra sai sót như thời gian vừa qua; 

rà soát, điều chỉnh lại chính xác tên của một số dự án đã được cấp có thẩm quyền 

quyết định; 

- Thống nhất căn cứ thực hiện, đơn vị tính tại dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

- Xác định rõ thứ tự ưu tiên các dự án để bố trí chỉ tiêu quy hoạch sử dụng 

đất phù hợp với công tác chỉ đạo, điều hành và yêu cầu thực tiễn; 

- Rà soát danh mục các dự án quá ba năm không triển khai thực hiện để 

trình HĐND tỉnh hủy bỏ theo đúng quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, tiếp thu các ý kiến 

tham gia, chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố để bảo đảm các dự 

án được thực hiện có tính khả thi cao, không được bỏ sót dự án, nhất là các dự án 

trọng điểm, quan trọng của tỉnh, của huyện; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

23/11/2022 để gửi các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra. 

9. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 

tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 

2024; Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 và Nghị quyết số 

20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi 

trường trình) 

Ngày 09/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Công văn số 

288/UBTVQH15-CTĐB gửi Thường trực HĐND các tỉnh Yên Bái và Ninh Bình, 

trong đó theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 không quy định về thẩm quyền 

của Thường trực HĐND tỉnh thông qua việc điều chỉnh bảng giá đất. Như vậy, 

việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 13/8/2022 

trên cơ sở Công văn số 707/HĐND-KTNS ngày 10/8/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời để điều chỉnh, 

bổ sung Bảng giá đất tại một số huyện, thành phố, việc đề nghị HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết trên là cần thiết và đúng quy định.  

 Qua thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết 

do Sở Tài nguyên và Môi trường trình. Sở có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham 

gia, rà soát, hoàn thiện trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/11/2022 để gửi các 

Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra. 

10. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và công tác bảo đảm an 

ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 

2023(Công an tỉnh trình) 
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Trong năm 2022, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

được duy trì, không có “điểm nóng” phức tạp về tội phạm hình sự, kinh tế, ma 

túy, môi trường… qua đó góp phần kiềm chế tội phạm ở mức thấp so với toàn 

quốc; một số nội dung công tác công an được đẩy mạnh hơn đã tạo được môi 

trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Qua xem xét, thảo luận, UBND 

tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo do Công an tỉnh dự thảo. Một số 

nội dung cần hoàn thiện như sau: 

- Về kết quả thực hiện: đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, bổ sung 

nội dung tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị giám sát việc chấp 

hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự (như đầu tư 

hệ thống camera, xử lý các điểm đen bằng việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường 

hạn chế xảy ra tai nạn giao thông...); 

- Bổ sung đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy. 

Bổ sung nội dung Công an tỉnh đã chủ động tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm 

phòng cháy chữa cháy trên phạm vi toàn tỉnh (đặc biệt tập trung vào các cơ sở 

kinh doanh karaoke, cơ sở dễ xảy ra cháy nổ...); công tác diễn tập khu vực phòng 

thủ huyện; xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật; nội dung Công an tỉnh 

tham gia trực tiếp hơn trong xử lý giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công 

dân; 

- Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, bổ sung các nội dung: tập trung 

chỉ đạo thực hiện Đề án “Đảm bảo cơ sở, vật chất cho Công an xã chính quy trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề 

án  “Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn thật sự trong sạch, vững mạnh, 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, tổ 

chức triển khai thực hiện theo quy định; 

- Phân tách rõ phần hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. 

Công an tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện trình UBND tỉnh chậm 

nhất ngày 22/11/2022 để gửi các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra. 

11. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. 

Sau khi xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 

báo cáo. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham gia, cập nhật số liệu 

mới nhất, hòa thiện dự thảo Báo cáo, trong đó lưu ý hoàn thiện các nội dung: 

- Kết quả đạt được cần khẳng định sự quan tâm chỉ đạo của người đứng 

đầu, ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

đã được nâng lên; đã giải quyết bằng nhiều biện pháp linh hoạt, quyết liệt một số 

vụ việc phức tạp năm nay mới phát sinh (như dự án Khu đô thị mới Mai Pha); 

- Bổ sung làm rõ một số hạn chế sau: còn tình trạng các huyện, thành phố 

giải quyết đơn thư còn chậm hạn, chất lượng chưa cao dẫn đến người dân khiếu 

nại, tố cáo vượt cấp; công tác tiếp công dân của một số cơ quan, nhất là cấp huyện 

chưa kết hợp tốt công tác tuyên truyền, giải thích đối với người dân, để người dân 
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phải khiếu kiện vượt cấp; kết quả giải quyết khiếu nại giảm so với cùng kỳ năm 

trước; cần phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến số liệu đơn khiếu nại, tố cáo 

tăng tại cấp tỉnh trong khi lại giảm ở cấp huyện; 

- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 cần nhấn mạnh các giải pháp về đẩy 

mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, trong đó đòi hỏi 

cả hệ thống chính trị vào cuộc; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo nhanh chóng, chất 

lượng; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc 

thực hiện quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường hơn 

nữa công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp. 

Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh 

chậm nhất ngày 22/11/2022 để gửi các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố tổ chức thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (BC);  

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ (BC);  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Ban TCD, TTTT;   

- Lưu: VT, TH (ĐDĐ). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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