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THÔNG BÁO 

Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2022 (kỳ 1) 
 

 

Ngày 19/10/2022, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 

năm 2022 (kỳ 1). 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 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp 

quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

 Việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp 

quản lý tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn để thay thế Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND là cần thiết, đúng thẩm 

quyền quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia.  

Qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự 

thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị. Dự thảo đã thực hiện đầy đủ trình tự, 

thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung 

đã cơ bản bám sát quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và tình hình thực 

tế địa phương. Sở có trách nhiệm tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, hoàn thiện 

dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 25/10/2022 để xem xét ban hành. 

2. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, 

khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trình). 

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 

15/01/2019 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các 

nguồn lực của nền kinh tế và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết của Bộ Chính trị, các Tỉnh ủy phải xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết 39-NQ/TW. UBND tỉnh thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương 

trình hành động của Chính phủ. 

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

Kế hoạch do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình. Dự thảo đã bám sát nội dung Nghị 

quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính 

phủ. Thống nhất một số nội dung cần nghiên cứu hoàn thiện như sau: 



2 

- Các chỉ tiêu, mục tiêu cần bám sát Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ 

Chính trị và Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh, các Nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành. 

Trong đó các mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2035 và năm 2045 cần được xác định 

trên cơ sở các chỉ tiêu đến năm 2030 đã được ban hành tại các Nghị quyết, Đề 

án,… đồng thời tính toán, dự báo các yếu tố tác động, ảnh hưởng, xu thế phát 

triển và áp dụng các phương pháp đã sử dụng khi tính toán các chỉ tiêu đến năm 

2030 để từ đó xây dựng các chỉ tiêu cho các mốc năm 2035 và  năm 2045 sát 

thực tế, có tính khả thi. 

- Bổ sung cụ thể tỷ lệ thu từ sử dụng đất theo các mốc năm 2025, 2035, 

2045 tại dự thảo kế hoạch. 

- Nghiên cứu, tính toán nội dung cân đối thu chi ngân sách của tỉnh theo 

hướng đến năm 2035 phấn đấu tự cân đối khoảng 50%, đến năm 2045 phấn đấu 

tự cân đối thu chi. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, rà soát, hoàn thiện 

nội dung, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2022 để trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy xem xét theo quy định. 

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

chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2022 - 2030 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình).  

Để tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi, các chủ trang trại chăn nuôi nhỏ 

yên tâm sản xuất, chấp hành việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi; tạo sự yên tâm 

cho lực lượng thú y khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tiêm phòng vắc xin cho 

đàn gia súc, nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan, giảm thiểu thiệt hại về 

kinh tế, môi trường do dịch bệnh gây ra, việc đề nghị ban hành Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030 là cần thiết, đúng thẩm quyền 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ. 

Sau khi xem xét, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham 

gia hợp lý, hoàn chỉnh nội dung, trong đó thống nhất một số nội dung sau: 

- Đối tượng áp dụng: quy định cụ thể hơn về số lượng gia súc chăn nuôi 

theo quy mô các cơ sở chăn nuôi.  

- Quy định rõ loại gia súc phải tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc theo kế 

hoạch và tiêm phòng khẩn cấp bao vây theo quy định. 

- Nội dung, mức hỗ trợ: trường hợp rà soát phạm vi điều chỉnh loại gia súc 

phải tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc theo quy định có thêm các đối tượng 

khác (như chó, mèo,...) ngoài trâu, bò, ngựa, dê, lợn thì cần nghiên cứu bổ sung 

quy định mức hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi các đối tượng này để chính sách 

có tính bao trùm, phù hợp thực tiễn (đối tượng bổ sung là gia súc được chăn 

nuôi tương đối phổ biến trên địa bàn tỉnh). Trường hợp rà soát phạm vi điều 
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chỉnh loại gia súc phải tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc không có chó, mèo thì 

không quy định nội dung được thanh toán toàn bộ chi phí tiêm vắc xin điều trị 

dự phòng người phơi nhiễm vi rút Dại. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, tập trung hoàn thiện dự 

thảo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2022 để xin ý kiến Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy theo quy định trước khi trình HĐND tỉnh. 

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

chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân 

sách địa phương năm 2021 (Sở Tài chính trình). 

Đây là nội dung công việc thường xuyên hằng năm. Sở Tài chính đã xây 

dựng dự thảo bảo đảm đúng quy trình theo quy định; các số liệu quyết toán thu, 

chi ngân sách đã được các cơ quan chuyên môn rà soát, thống nhất. Qua xem 

xét, UBND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị 

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

toán chi ngân sách địa phương năm 2021.  

Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện trình UBND tỉnh trước ngày 25/10/2022 

để trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh. 

5. Tờ trình của Sở Ngoại vụ về dự thảo Báo cáo kết quả công tác đối 

ngoại năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (Sở Ngoại vụ 

trình).  

 Sau khi phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí nội dung 2 dự 

thảo báo cáo về công tác đối ngoại năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2023. Sở Ngoại vụ tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự 

thảo Báo cáo như sau: 

 a) Đối với dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh 

 Biên tập theo đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác 

ngoại giao nhà nước và đối ngoại Nhân dân của UBND tỉnh. 

  Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án Ngoại giao kinh tế 

của tỉnh và Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về công tác ngoại giao kinh tế, do đó Báo cáo cần đánh giá kỹ hơn về tình 

hình, kết quả triển khai và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 về ngoại giao 

kinh tế theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 15-CT/TW và Đề án của UBND tỉnh.  

 Rà soát, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện các Phụ lục đoàn 

ra năm 2023 bảo đảm nội dung thiết thực, hiệu quả; trong đó: điều chỉnh nội 

dung hoạt động đoàn ra của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch từ: Tham gia hoạt 

động giao lưu bóng chuyền hơi với Cục Văn hóa Bằng Tường thành Làm việc 

với Cục Văn hóa Bằng Tường về đào tạo cán bộ trong lĩnh vực văn hóa nghệ 

thuật và vận động viên thể thao thành tích cao. Bổ sung nội dung chương trình 

hợp tác của các sở, ngành, huyện về phát triển cây Mắc ca với huyện Long 

Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. 
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  Đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: biên tập rõ nội dung, rõ 

nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, các 

huyện, thành phố, đồng thời bổ sung các nội dung: 

 - Tích cực, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình mới; triển 

khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung thỏa thuận quốc tế đã ký kết với 

các địa phương đối tác; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị 

trường, kết nối với đối tác mới của nước ngoài, tận dụng tốt cơ hội từ các xu thế 

mới mang lại. 

 - Đổi mới nội dung, hình thức triển khai, chủ động sử dụng công nghệ số, 

kinh tế số để mở rộng thị trường, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài chất lượng 

cao, đẩy mạnh hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 

số,... trong các hoạt động quản lý nhà nước có liên quan. Xây dựng các tài liệu, 

ấn phẩm tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để giới thiệu với 

bạn bè, đối tác quốc tế; kịp thời tiếp cận các thông tin về quản lý, kỹ thuật, cơ 

hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực 

khác với đối tác quốc tế.  

 - Tăng cường kết nối, trao đổi thông tin với các Cơ quan đại diện ngoại 

giao Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam bằng nhiều 

hình thức linh hoạt, hiệu quả để phối hợp tổ chức tốt các hoạt động quảng bá, 

xúc tiến đầu tư, thương mại, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. Tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò hỗ trợ đầu tư, kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động xúc tiến thu hút đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

 - Tăng cường nắm bắt thông tin, chia sẻ nhu cầu hội nhập quốc tế của cơ 

quan, đơn vị với bộ, ngành, nhất là Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ, tham vấn các 

nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với bối cảnh mới và mô 

hình tăng trưởng kinh tế xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo,… 

 b) Đối với dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 Trên cơ sở hoàn thiện Báo cáo của UBND tỉnh thực hiện rà soát tổng thể, 

biên tập thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy về các nội dung đối ngoại, 

gồm: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại Nhân dân của tỉnh. 

 Giao Sở Ngoại vụ rà soát, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, trình Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh trước ngày 22/10/2022.  

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

nhiệm vụ công nghệ thông tin - chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2023-2025 (Sở Thông tin và Truyền thông trình). 

Đây là lần thứ 3 UBND tỉnh thảo luận nội dung này. Xác định là nội dung 

mới nên cần thảo luận kỹ lưỡng để bảo đảm chính sách khi được ban hành có 

tính khả thi, hiệu quả. Để hoàn thiện hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị 

quyết, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, hoàn thiện như sau: 
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- Tiêu đề dự thảo Nghị quyết: “Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2023 - 2025”. 

- Điều kiện được hưởng hỗ trợ:  

+ Cấp tỉnh, cấp huyện: có trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành công 

nghệ thông tin, điện tử viễn thông được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công 

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. 

+ Cấp xã: có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, 

điện tử viễn thông hoặc có trình độ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành 

khác được phân công thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. 

- Mức hỗ trợ: nhất trí như dự thảo. 

- Không quy định nội dung “Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức 

đang hưởng các chế độ hỗ trợ ưu đãi khác về chính sách thu hút thì chỉ được 

hưởng theo một mức cao nhất”. 

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tiếp thu các ý kiến tham gia, báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 22/10/2022 để trình xin ý kiến Thường trực HĐND 

tỉnh.  

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;  

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  

- 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, TH-CB;   

- Lưu: VT, THNC (ĐDĐ). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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