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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2018 

Ngày 26/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức phiên họp 

UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2018. Sau khi xem xét, thảo luận, thống 

nhất, đồng chí Nguyễn Đình Đại, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Chủ 

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

I. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019: ( Do Phòng Tài 

chính - Kế hoạch trình). 

Yêu cầu phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu các ý kiến của các thành phần 

dự họp, hoàn thiện, chỉnh sửa dự thảo báo cáo cần tóm lượng ngắn gọn, phân tích, 

đánh giá đầy đủ, toàn diện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, 

cập nhật số liệu, thống nhất một số thông tin, số liệu giữa báo cáo chung về kinh tế 

- xã hội với các báo cáo chuyên đề trình kỳ họp cuối năm HĐND huyện. 

Dự thảo cần nêu bật được công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND 

huyện, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc quyết liệt, đeo bám công việc 

theo từng tháng, từng tuần; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có 

nhiều giải pháp mới, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc, nắm tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; sau kiểm tra 

đều có kết luận giao thực hiện từng công việc cụ thể. 

Về kết quả thực hiện năm 2018, dự thảo cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội 

dung cho đầy đủ toàn diện, các kết quả đạt được cần có sự so sánh với các chỉ tiêu 

Nghị quyết của cấp ủy, của HĐND huyện. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, 

bổ sung việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, bổ sung nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện để trình Ban Thường vụ 

Huyện. Hoàn thiện trước 16h ngày 29/11/2018.  

II. Các Văn bản còn lại trình tại Phiên họp UBND Thường kỳ tháng 11. 

- Đề nghị Các Thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn 

bản, gửi cơ quan chủ trì trình, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 28/11/2018 để 

tổng hợp, hoàn thiện, gửi lãnh đạo UBND huyện xem xét ký duyệt; gửi Thường 

trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện tổ chức thẩm tra theo quy định.  

- Các đồng chí lãnh đạo huyện xem xét, ký ban hành các văn bản theo nội 

dung công văn số 943-UBND/VP ngày 23/10/2018 của UBND huyện Văn Quan. (Các 
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văn bản cần xem xét, ký duyệt hoàn thành trong ngày 04/11/2018 để gửi Thường trực 

HĐND huyện, các Ban HĐND huyện) 

III. Giao các cơ quan đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Kế 

hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018. 

- Tham mưu chủ động nghiên cứu cách tổ chức có hiệu quả phòng trào Ra 

quân đầu xuân làm thuỷ lợi, đường giao thông nông thôn và trồng cây Nhân dân 

năm 2019; Cần nghiên cứu lồng ghép các chương trình mục tiêu, các nguồn hỗ trợ 

để thực hiện có hiệu quả dự án hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện; Xem xét kỹ việc 

phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện sao cho đạt hiệu 

quả cao, có tính khả thi, tính bền vững lâu dài. 

- Chuẩn bị các nội dung về chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

huyện Văn Quan để trình Ban Thường vụ kỳ chuyên đề. Hoàn thành xong trước 

ngày 10/12/2018. 

- Tham mưu xây dựng văn bản của UBND huyện xin chủ trương tổ chức Hội 

chợ Hoa hồi tỉnh Lạng Sơn tại huyện Văn Quan; Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Hội chợ (Trong đó: Mời các huyện tham gia Hội chợ, lồng ghép một số sản 

phẩm của địa phương để quản bá tại Hội chợ). 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Xem xét, rà soát lại các hạng mục, danh mục đầu tư cần thiết năm 2018 và 

2019, xem xét, điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư tập trung vào trả nợ đầu tư xây 

dựng cơ bản thuộc huyện; ưu tiên cho khu vực thị trấn. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn để hoàn thành các 

chỉ tiêu theo kế hoạch (thu từ sử dụng đất, thu từ sổ số…). 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự tham mưu có văn bản đề nghị Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh khảo sát đường vào hang quốc phòng của tỉnh, huyện; Tham mưu 

bố trí nguồn vốn của huyện, trình danh mục năm 2019. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Trong năm 2019 đưa vào nhiệm vụ trọng xây dựng được ít nhất 02 nhãn 

hiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn huyện. 

- Khẩn trương tham mưu giải quyết vụ việc đền bù, chi trả cho các hộ dân 

liên quan đến khu đồi Pò Khoang, phố Tân An, huyện Văn Quan. Hoàn thành 

trong năm 2018. 

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác 

giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn; Phối hợp với Thị trấn Văn Quan 

tham mưu thực hiện chỉnh trang đô thị khu vực Thị trấn đảm bảo mỹ quan và theo 

đúng quy định. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi Trường 
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- Tiếp tục tham mưu tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện 

Văn Quan; Tham mưu xem xét quy trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực 

hiện nhanh gọn theo đúng quy định; Tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ 

cho công chức phụ trách các xã, thị trấn trong việc tiếp nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện;  

- Tiếp tục rà soát, cấp Giấy chứng nhận cho các cơ quan, tổ chức, trường học 

trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu xem xét việc chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa trường Mầm 

non xã Văn An và trụ sở làm việc của Công an huyện tại xã Văn An. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu xây dựng đề án phát triển du lịch huyện Văn Quan để trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành xong trước ngày 10/12/2018. 

 - Đôn đốc, chỉ đạo Trung tâm, Thể thao và Truyền thông xây dựng phương 

án sử dụng sân vận động huyện để trình Sở Tài chính (Trước ngày 30/11/2018). 

- Đôn đốc các xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thiết chế 

văn hóa năm 2018: Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn; các sân thể thao. 

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai lắp đặt 

đường truyền Interner băng rộng cho Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 

cấp xã, huyện Văn Quan. 

7.  Phòng Nội vụ:  

- Khẩn trương thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, 

phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đánh giá cán bộ công chức năm 2018 

khi có hướng dẫn cụ thể. 

- Xem xét, tham mưu các giải pháp, đề xuất trong việc thiếu người làm việc 

đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. 

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

- Tiếp tục tập huấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 trên địa 

bàn huyện theo đúng kế hoạch; 

- Chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát hộ nghèo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; 

thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ sản xuất chương trình giảm nghèo bền vững; Tập trung 

xem xét cụ thể các chỉ tiêu hộ nghèo của các xã phấn đấu đạt chuẩn bông thôn mới 

năm 2019, 2020. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tập trung thẩm định công trình nhà 

bia tưởng niệm xã Hòa Bình và tổ chức thi công hoàn thành trước Tết Nguyên đán 

năm 2018. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

- Tham mưu thực hiện hoàn thành theo Đề án sát nhập trường lớp tại 04 xã: 

Vĩnh Lại, Tú Xuyên, Tân Đoàn, Tràng Các và bổ sung thực hiện sáp nhập các 

trường học trên địa bàn xã Trấn Ninh trong năm 2019. 
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- Phối hợp với Ban Quản lý dự có  ý kiến với Sở Giáo dục và Đào tạo điều 

chỉnh thiết kế  xây dựng trường Tiểu học xã Đồng Giáp (đảm bảo sân chơi bãi tập 

cho học sinh); Xây dựng bếp ăn tập thể trường học xã Đồng Giáp. Hoàn thành 

xong trước Tết Nguyên đán năm 2018. 

10. Thanh tra huyện: Tiếp tục rà soát, đôn đốc việc thực hiện các đơn thư 

khiểu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. 

11. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Tham mưu xây dựng Đề dự án phát 

triển cây dược liệu bản địa đăng ký triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 

 12. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước  

thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ trung tâm và Khu dịch 

vụ thương mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

- Tăng cường tuyền truyền, vận động, đối thoại với nhân dân đẩy nhanh tiến 

độ giải phòng mặt bằng Chợ trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn 

Quan, huyện Văn Quan. 

13. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

- Tập trung xem xét quyết toán dứt điểm các công trình của huyện không để 

kéo dài. 

- Chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đạo tạo, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, phòng Kinh tế - Hạ tầng xuống làm việc với UBND xã Tràng Sơn và hộ gia 

đình có kiến nghị trong việc giao đất kiên cố hóa trường lớp học tại trường Mầm 

non xã Tràng Sơn huyện Văn Quan. 

14. Công an huyện: Tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo ANTT địa bàn, tích 

cực tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về 

xuất, nhập cảnh qua biên giới; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các 

loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, PCCC và đảm bảo trật tự ATGT. 

15. Ban Chỉ huy quân sự huyện:  

- Tham mưu tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2018; 

triển khai công tác tuyển quân năm 2019. 

- Xây dựng các danh mục, kinh phí xin tỉnh đầu tư vào khu vực diễn tập 

phòng thủ hang quốc phòng huyện. 

16. Văn phòng HĐND&UBND huyện:  

- Tham mưu đôn đốc các văn bản trình kỳ họp HĐND huyện đảm bảo theo 

đúng luật định. 

- Tham mưu thành lập tổ rà soát thủ tục hành chính của huyện để rà soát, cập 

nhật và tổ chức niêm yết đảm bảo theo đúng quy định; Tập trung thực hiện việc cải 

tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO. Tăng cường chất lượng Trang TTĐT huyện. 
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Trên đây là Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11 

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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

                    Triệu Đức Dũng 

 

 

 

 

 


