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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7 năm 2018 

Ngày 03/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức phiên họp 

UBND huyện thường kỳ tháng 7 năm 2018. Sau khi xem xét, thảo luận, thống 

nhất, đồng chí Nguyễn Đình Đại, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tọa phiên họp kết 

luận các nội dung và giao nhiệm vụ họp như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia trưng bày sản phẩm tại ngày Hội Na 

huyện Chi Lăng. Yêu cầu các sản phẩm của huyện tham gia trưng bày phải có đầy 

đủ nhãn mác. 

- Tổ chức thẩm định lại dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 

của các xã (theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh  Lạng Sơn). 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm tổ chức cấp cây trồng rừng trong vụ Thu 2018. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng 

năm 2018. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi Trường 

Nghiên cứu, xem xét, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

trong công tác cấp, chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để báo 

cáo xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

-  Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng nhãn hiệu Cá 

lồng Văn Quan (xong trong tháng 8/2018). 

- Xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang đường tỉnh 232 (đoạn qua xã Vân 

Mộng và Vĩnh Lại); đoạn đường Điềm He; đoạn đường Lương Văn Tri (đoạn 

đường đôi); các điểm chợ Khánh Khê, Phai Khang, Yên Phúc để lập lại trật tự an 

toàn giao thông và đáp ứng yêu cầu các tiêu chí nông thôn mới (xã Văn An, Vân 

Mộng...), trình UBND huyện trước ngày 10/8/2018. 

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở người có công (trong tháng 8/2018). 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ năm học mới 2018 - 2019. 
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6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp nhà văn 

hóa thôn. 

7.  Phòng Nội vụ 

- Chỉ đạo, đôn đốc xã Trấn Ninh hoàn thành việc sáp nhập thôn đảm bảo 

đúng thời gian quy định. 

- Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 theo kế hoạch. 

8. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản 

xuất Chương trình 135 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh  Lạng Sơn. 

- Tổ chức rà soát, báo cáo về kết quả thực hiện tiêu chí giảm nghèo của các 

xã (báo cáo trước 08/8/2018). 

9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc 

chương trình nông thôn mới, các công trình trường lớp học (xong trước ngày 

25/8/2018). 

- Giải quyết dứt  điểm vụ việc ông Mạnh thông Bản Mù, xã Tú Xuyên. 

10. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện phụ trách các lĩnh 

vực tổ chức rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Vân Mộng 

(báo cáo kết quả rà soát gửi Văn phòng Điều phối NTM huyện tổng hợp). 

11. Văn phòng HĐND và UBND 

- Tiếp thu chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp. 

- Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác Văn phòng (trong tháng 8/2018). 

Trên đây là Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7 

năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm 

túc tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND, MTTQ huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 
- Văn phòng HU; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
(Đã ký) 

 

 

                    Lăng Văn Hùng 
 

 


