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THÔNG BÁO 

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

(ngày 06/8/2019) 

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

06/8/2019. Đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: 

Kiểm tra ảnh hưởng thiệt hại sau cơn bão số 3 tại trường Mầm non xã Tràng 

Các. Thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý đảm bảo an toàn cho việc dạy và 

học cho năm học mới. 

2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất:  

Xây dựng Kế hoạch Đối thoại đối với 07 cá nhân là đại diện hộ gia đình 

không chấp hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc của UBND huyện đối với Công 

trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị 

trấn Văn Quan theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. 

3. Giao UBND thị trấn Văn Quan: Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên 

và Môi trường tổ chức kiểm tra, lập biên bản, bổ sung xử phạt (khi vẫn tiếp tục vi 

phạm), giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định. 

4. Công tác phòng chống lụt bão đối với cơn bão số 3: 

- UBND huyện biểu dương các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo huy động lực 

lượng, khắc phục và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do cơn cơn bão gây gia, lãnh 

đạo các xã thị trấn đã thường xuyên có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình chỉ 

đạo khắc phục những ảnh hưởng và có báo cáo thông tin kịp thời về UBND huyện, 

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Quan (điển hình 

xã Đồng Giáp, xã Tràng Sơn, xã Chu Túc…); 

- Bên cạnh các xã, thị trấn tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ còn 

có xã Tràng Phái chưa thật chủ động, thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa có sự phân 

công chỉ đạo lãnh đạo cán bộ công chức hỗ trợ và chỉ đạo tại các điểm bị ảnh 

hưởng gây bức xúc trong Nhân dân và gây mất an toàn cho người dân quanh khu 

vực; Tại các điểm ngập úng, nước sâu, chảy siết không lập hàng rào chắn barie và 

biển cảnh báo đối với người và phương tiện; không báo cáo tình hình các hộ dân bị 

ngập úng, cách li do cơn bão kịp thời; Không theo sự chỉ đạo của đồng chí Chủ 

tịch về việc lập chốt chặn Barie, không có mặt tại điểm mà trực tiêp đồng chí Chủ 

tịch UBND huyện xuống kiểm tra….UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã 
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Tràng Phái kiểm điểm trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống 

lụt bão cơn bão số 3. Báo cáo về UBND huyện trước ngày 20/8/2019. 

- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ 

động tích cực trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm 

cứu nạn trên địa bàn; chủ động lập biển cảnh báo, chốt chặn barie khi có nguy cơ 

gây nguy hiểm đến tính mạng con người… 

- Trong việc ghi hình lấy tư liệu cơn bão Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông còn thiếu chủ động trong phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn và 

ghi hình tư liệu những thiệt hại do cơn bão gây ra, sự vào cuộc của chính quyền địa 

phương và Nhân dân trong phòng chống lụt bão… UBND huyện yêu cầu Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cần có sự phân công đội ngũ phóng 

viên phát huy tinh thần sáng tạo của cá nhân trong việc ghi hình các sự kiện về 

phát triển kinh tế xã – hội, thiên tai bão lụt, những điển hình tiên tiến…trên địa bàn 

huyện. 

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.  
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