
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 242/TB-UBND               Văn Quan, ngày 10 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO 

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

(ngày 09/10/2018) 

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

09/10/2018. Đồng chí Nguyễn Đình Đại, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Đề nghị của UBND Thị trấn Văn Quan tại Công văn số 95/CV-UBND 

ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Thị trấn Văn Quan về xin ý 

kiến sắp xếp các hộ bán hàng: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với 

UBND Thị trấn Văn Quan xem xét tham mưu thực hiện việc quản lý hành lang 

an toàn giao thông theo đúng quy định; tiến hành kiểm tra, rà soát cụ thể Chợ 

Đức Tâm đề xuất phương án đưa Chợ Đức Tâm vào hoạt động. Hoàn thành 

xong trước ngày 20/10/2018. 

 2. Giao UBND Thị trấn Văn Quan: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan thực hiện việc quản lý hành lang an toàn giao thông khu vực Thị trấn Văn 

Quan; Xây dựng Kế hoạch và lộ trình cụ thể để quản lý các cửa hàng vật liệu 

xây dựng trên địa bàn Thị trấn Văn Quan, có Thông báo lộ trình cho các cửa 

hàng Vật liệu xây dựng. Hoàn thành trong năm 2018.   

3. Nhất trí với đề nghị của UBND xã Tân Đoàn tại Tờ trình số 33/TTr-

UBND ngày 02/10/2018 của Uỷ ban nhân dân xã Tân Đoàn về đề nghị chuyển 

nguồn vốn thực hiện đầu tư đường bê tông giao thông thuộc chương trình 135 

thôn đặc biệt khó khăn xã Tân Đoàn năm 2018. Giao Phòng Tài chính – Kế 

hoạch tham mưu thực hiện. Hoàn thành xong trước ngày 12/10/2018. 

4. Tờ trình đề nghị bổ sung kinh phí của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường; Hội nạn nhân chất độc da cam: Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham 

mưu xem xét, có Văn bản phúc đáp các đơn vị. 

5. Triển khai Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 (Chương trình 30a) 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: Giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối 

hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội – Dân tộc huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tham mưu tổ 

chức họp với các xã triển khai thực hiện. Hoàn thành xong trước ngày 

15/10/2018. 

6. Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng 

triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch. 

7. Công tác xây dựng Nông thôn mới xã Vân Mộng: 
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- Giao Ban Quản lý dự án huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Nhà 

thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng.  

- Giao phòng Văn hoá – Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn 

hoá, Thể thao và Truyền thông, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới 

tham mưu đề xuất xây dựng các nội dung tuyên truyền việc xây dựng nông thôn 

mới tại xã Vân Mộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, BăngZôn, khẩu 

hiệu... 

8. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: 

- Mời tư vấn xem xét đề xuất phương án xây dựng trường Tiểu học và 

THCS xã Trấn Ninh tại vị trí Trường Tiểu học xã Trấn Ninh. Hoàn thành xong 

trước ngày 18/10/2018. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Hữu Lễ mời tư vấn, xác định khối lượng 

(Đường từ Trụ sở UBND xã – Nà Ne, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan) để chấm 

dứt hợp đồng với Công ty TNHH MTV Đại Sơn không đủ năng lực thực hiện. 

để mời Nhà thầu có năng lực tổ chức triển khai thực hiện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý các Nhà thầu trong thi 

công xây dựng các công trình trên địa bàn xã, kiểm tra việc đổ bê tông sân tại xã 

Hữu Lễ, việc xây mương tại Trường Tiểu học và THCS xã Hữu Lễ. Báo cáo kết 

quả trước ngày 15/10/2018. 

9. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng đôn đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng 

tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng năm 2019. 

Trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật các công 

trình xây dựng năm 2019. Hoàn thành trong tháng 10/2018. 

10. Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ 

thương mại Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. Giao Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tiếp tục triển khai thực hiện việc kiểm đếm theo kế hoạch.  

11. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm chủ 

lực và xác định mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng huyện Văn Quan giai đoạn 

từ năm 2018-2025: Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ 

trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện bổ sung, chỉnh sửa, hoàn 

thiện lại Kế hoạch để trình Ủy ban nhân dân huyện. Hoàn thành xong trước 

ngày 16/10/2018. 

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, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

(Đã ký) 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


