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HUYỆN VĂN QUAN 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

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

(ngày 15/8/2019) 

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

15/8/2019. Đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Ban Quản lý dự án huyện: 

- Tổ chức di dời và phục dựng khu nhà đá năm 1927 trong khuôn viên 

trường TH&THCS xã Trấn Ninh. 

- Kiểm tra đôn đốc Nhà thầu hoàn thiện Bếp ăn trường Mầm non xã Đồng 

Giáp: Công tác vệ sinh, lắp biển để tiến hành bàn giao. Hoàn thành xong trước 

ngày 25/8/2019. 

2. Phòng Văn hóa – Thông tin:  

Hoàn thiện lại Phương án lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại thị trấn Văn Quan 

và các tuyến đường trên địa bàn huyện; Dự thảo Tờ trình xin ý kiến Thường trực 

Huyện ủy lắp đặt xuống phố Minh Sơn.  Hoàn thành xong trước ngày 23/8/2019. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Rà soát cụ thể diện tích các khu đất mà Tập Đoàn Intracom dự kiến mở nhà 

máy chế biến Hồi và đầu tư Phát triển Du lịch, nông nghiệp. Hoàn thành xong 

trước ngày 28/8/2019.  

4. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc:  

Tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 1345/NHNo.LS-KHNV ngày 

07/8/2019 của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn về việc phối hợp triển khai Chương trình từ thiện “Lục Lạc Vàng” 

5. UBND xã Tràng Phái: 

Ngày 06 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đã ban hành 

Quyết Số: 4223 /QĐ-UBND, ngày Về việc thu hồi kinh phí thực hiện chính sách 

theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức xã Tràng phái. 

Trong đó giao UBND xã ràng phái chỉ đạo, thu hồi kinh phí nộp ngân sách nhà 

nước số tiền 494.000.000 đồng. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 25 tháng 12 

năm 2016. Tuy nhiên đến ngày 15/8/2019 Ủy ban nhân xã mới thực hiện thu hồi 

được 319.362.000 đồng còn 174.308.000 đồng chưa thu nộp ngân sách nhà nước. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã tiếp tục thực hiện thu hồi 
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174.308.000 đồng nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Hoàn thành trong 

tháng 9/2019.  

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;  

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

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG  
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Triệu Đức Dũng 

 


