
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 230/TB-UBND               Văn Quan, ngày 04  tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

(ngày 01/10/2018) 

Tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 

01/10/2018. Đồng chí Nguyễn Đình Đại, Chủ tịch UBND huyện kết luận như 

sau: 

1. Việc bố trí, sắp sếp và giao quản lý nơi làm việc của các cơ quan, 

đơn vị: Thanh Tra huyện; Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; Trung tâm dịch 

vụ Nông nghiệp huyện; phòng Nội vụ. 

- Giao phòng Kinh tế và hạ tầng huyện: Tham mưu thảo văn bản Thông 

báo việc bố trí, sắp sếp và giao quản lý nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị. 

Hoàn thành xong trước ngày 05/10/2018. 

- Giao Phòng Tài chính Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện bàn giao tài sản, cơ sở vật chất cho các đơn vị tiếp 

quản và sử dụng theo quy định hiện hành.  

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với các 

đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện giao quyền sử dụng đất cho các đơn vị 

quản lý và sử dụng theo quy định, quản lý quỹ đất công trên địa bàn có hiệu quả, 

đúng quy định phát luật. 

2. Việc xem xét, giải quyết việc đền bù, chi trả cho các hộ dân liên quan 

đến khu đồi Pò Khoang, phố Tân An, Thị trấn Văn Quan: Giao phòng Kinh tế 

và Hạ tầng: Tham mưu thành lập Tổ công tác giải quyết vụ việc, trong đó phòng 

Kinh tế và Hạ tầng làm Tổ trưởng Tổ công tác. Hoàn thành xong trước ngày 

8/10/2018. 

3. Việc đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng trạm BTS: UBND huyện 

chấp thuận chấp thuận địa điểm xây dựng trạm BTS Viễn thông Lạng Sơn tại 

Công văn số 2118/LSN-KTHT của VIETTEL Lạng Sơn giao phòng Tài nguyên 

và Môi trường Lạng Sơn xem xét, tham mưu thảo văn bản chấp thuận theo đúng 

quy định. Hoàn thành xong trước ngày 05/10/2018. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PVP, CV VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  
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