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THÔNG BÁO 

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

(ngày 09/7/2019) 

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

09/7/2019. Đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Công văn số 32/UBND ngày 03/7/2019 của UBND xã Văn An về việc 

Các hộ hợp đồng diện tích bán hành tại chợ Điềm he xin phép tự lợp mái che 

ô chợ theo quy hoạch Chợ Điêm He, xã Văn An. 

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tiến hành khảo sát thực tế, làm việc cụ thể 

với xã Văn An tham mưu xem xét cụ thể đảm bảo quy hoạch và công tác quản lý 

chợ theo đúng quy định, tham mưu thảo văn bản trả lời xã. Hoàn thành xong 

trước ngày 20/7/2019. 

2. Công tác giải tỏa hành lang ATGT tại xã Tân Đoàn. 

- Giao UBND xã tiến hành cắm mốc, tháo dỡ mái che, mái vẩy các công 

trình vi phạm hành lang để bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ;  

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Đôn đốc, hướng dẫn xã triển khai thực hiện 

theo đúng tiến độ. 

3. Kế hoạch số 145/KH-TNXP ngày o4/7/2019 của Hội cựu thanh nhiên 

xung phong về Kế hoạch dự trù kinh phí chuyến đi.  

Giai đoạn 2019-2020 Huyện tập trung vào nhiều dự án trên địa bàn nhằm 

phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời năm 2019 bùng phát bệnh dịch tả lợn Châu 

phi (có khả năng bùng phát cao trong năm 2020) trên địa bàn toàn huyện; Nguồn 

thu ngân sách của Huyện thấp, các nguồn chi khác đã tập trung vào công tác giải 

phóng mặt bằng các công trình, phòng chống dịch bệnh...Nên trong giai đoạn 

2019-2020 huyện không có nguồn kinh phí để hỗ trợ Hội thanh niên xung phong 

huyện đi thăm chiến trường theo Kế hoạch của Hội. Đề nghị Hội chủ động vận 

động các nguồn xã hội hoá để tổ chức Đoàn đi tham quan học tập đạt kết quả. 

4. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Tham mưu lập Tờ trình gửi Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xin kinh phí 

thực hiện theo Đề án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn huyện Văn Quan giai đoạn 

2019 - 2021 theo hình thức “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, Nhân dân thực 

hiện”. Hoàn thành xong trước ngày 20/7/2019. 

- Tổ chức cam kết tiến độ đầu tư với Công ty TNHH Việt Đức về quản lý, 

khai thác và đầu tư xây dựng chợ Vân Mộng, Tân Đoàn, Yên Phúc. Hoàn thành 

xong trước ngày 20/7/2019. 

- Tham mưu nghiên cứu sự cần thiết thành lập Đội quản lý trật tự trên địa 

bàn huyện. Hoàn thành xong trước ngày 20/7/2019. 
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5. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện; 

- Xây dựng Đề án vệ sinh, thu gom rác thải trên địa bàn huyện; 

- Tiến hành rà soát, cung cấp bản vẽ mặt bằng hiện trạng sử dụng một số khu 

đất có diện tích tối thiểu 10 ha thuộc địa bàn Thị trấn Văn Quan để cho doanh 

nghiệp lựa chọn địa điểm lập dự án đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm từ hoa 

hồi. Hoàn thành xong trước ngày 20/7/2019; 

- Cung cấp các thông tin chi tiết và bản vẽ tổng mặt bằng Hồ Bản Nầng 

thuộc thôn Bản Nầng, xã Tân Đoàn để Doanh nghiệp lập dự án đầu tư khu du lịch 

sinh thái Hồ Bản Nầng. Hoàn thành xong trước ngày 17/7/2019; 

- Tiến hành rà soát, cung cấp cho doanh nghiệp bản đánh giá hiện trạng, 

tiềm năng và bản vẽ mặt bằng hiện trạng sử dụng đất khu thung lũng Nà Lùng với 

diện tích khoảng 150 ha để doanh nghiệp lập dự án đầu tư khu sản xuất nông 

nghiệp sạch kết hợp với du lịch cộng đồng. Hoàn thành xong trước ngày 

17/7/2019; 

- Tiến hành rà soát, cung cấp cho doanh nghiệp bản đánh giá hiện trạng, 

tiềm năng và bản vẽ mặt bằng hiện trạng sử dụng đất khu thung lũng Lùng. Hoàn 

thành xong trước ngày 20/7/2019. 

6. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Rà soát, cung cấp 

thông tin cho doanh nghiệp về các khu vực trên địa bàn Huyện có tiềm năng trồng 

cây nông nghiệp, cây dược liệu. Thời gian cung cấp trước ngày 17/7/2019; 

 7. Giao UBND xã Vĩnh Lại: 

 Tổ chức quản lý, trồng hoa, cây cảnh Bục giữa Ngã 3 Pò Càng (ngã rẽ đi 

đường tỉnh lộ 232); Tổ chức giải toả ngay các hàng quán bán trên Bục (có nguy cơ 

gây mất an toàn giao thông). Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 22/7/2019. 

8. Giao UBND xã Khánh Khê: Vận động Nhân dân cắt, tỉa cây cối khu vực 

Biển Văn Quan kính chào quý khách tại cầu Khánh Khê đảm bảo tầm nhìn, mỹ 

quan và quảng bá hình ảnh của huyện; Tuyên truyền nhân dân khu vực đầu cầu vệ 

sinh môi trường, trồng hoa cây cảnh tạo cảnh quan; Tổ chức giải toả hành lang 

ATGT đảm bảo khu vực đầu ngõ của huyện thông thoáng và an toàn. Hoàn thành 

xong trước ngày 20/7/2019.  

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;  

- Hội TNXP huyện; 

- C, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

(Đã ký) 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


