
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 231/TB-UBND               Văn Quan, ngày 19 tháng 8 năm 2019 

THÔNG BÁO 

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

(ngày 19/8/2019) 

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

19/8/2019. Đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Chuẩn bị các điều kiện bàn giao nhà bếp trường Mầm non xã Đồng 

Giáp: 

- Giao UBND xã Đồng Giáp tổ chức xã hội hóa để đổ sân trường đảm bảo 

theo đúng quy định; huy động lực lượng cán bộ, công chức, người lao động, các 

trường học… trên địa bàn xã tổ chức lao động, dọn vệ sinh để chuẩn bị cho Lễ bàn 

giao nhà bếp và khai giảng năm học mới. Hoàn thành xong trước ngày 

28/8/2019; 

- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo làm công tác tổ chức, chuẩn bị các điều 

kiện cho buổi lễ bàn giao; chỉ đạo nhà trường tổ chức vệ sinh chuẩn bị các điều 

kiện và tiếp khách chu đáo; 

- Đề nghị Chi nhánh Điện lực Văn Quan di rời cột điện ra khỏi sân trường 

Mầm non đảm bảo an toàn và đảm bảo mỹ quan cho nhà trường. Hoàn thành 

trong tháng 9/2019. 

- Giao Ban Quản lý dự án lên phương án bố trí, quy hoạch lại nhà bia tưởng 

niệm xã Đồng Giáp theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện. Hoàn thành xong 

trước ngày 28/8/2019. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Đôn đốc tư vấn hoàn thiện Dự thảo dự án Xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn huyện Văn Quan để trình phiên họp UBND huyện Thường 

kỳ tháng 8/2019 và trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Hoàn thành xong trước ngày 

28/9/2019. 

- Tiếp tục phối hợp với UBND thị trấn Văn Quan xử lý vụ Ông Hoàng Sơn 

Đông, phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn theo đúng 

quy định của Pháp luật. 

3. Việc giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn huyện: 

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

+ Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn xã Tân Đoàn tổ chức ra quân thực hiện công 

tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông; giải tỏa hành lang, mái che, mái vẩy dứt 

điểm; tổ chức tuyên truyền, thông báo lần 1, lần 2 cụ thể để có cơ sở tổ chức cưỡng 

chế đối với các trường hợp không chấp hành; Có ý kiến với Hạt 7 giao thông bố trí 

lực lượng, phương tiện, máy móc đảm bảo khi tổ chức thực hiện;  
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+ Đôn đốc các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức ra quân giải tỏa hành lang 

ATGT trên địa bàn theo đúng kế hoạch đề ra. 

+ Khẩn trương xây dựng phương án cụ thể xây dựng vỉa hè đoạn từ Trung 

tâm Y tế lên đến UBND huyện. Hoàn thành xong trước ngày 28/9/2019. 

- Giao UBND xã Tân Đoàn: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp 

tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn xã 

đảm bảo theo Kế hoạch đề ra; Chủ động có văn bản đề nghị các ngành liên quan 

khi có vướng mắc của các Hộ dân (thuộc các ngành) không hợp tác thực hiện. 

- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện giải tỏa hành 

lang an toàn giao thông trên địa bàn; Tuyên truyền nhắc nhở Nhân dân trên địa bàn 

không tổ chức phơi nông sản trên địa lòng, lề đường gây mất an toàn giao thông; 

xử lý nghiêm các trường hợp chiếm dụng lòng đường, vỉa hè tập kết vật liệu, phơi 

nông sản (hoa hồi) trên các tuyến đường trên địa bàn. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Tham mưu thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Văn 

Quan; phối hợp với đơn vị tư vấn thống nhất thực hiện phân khu chức năng Khu độ 

thị du lịch sinh thái Hồ Bản Quyền; phối hợp với các nhà đầu tư lập dự án xin chủ 

trương theo quy định. 

- Tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH Việt Đức tập trung đầu tư hoàn thiện các 

chợ theo đúng cam kết với huyện (tập trung vào các xã xây dựng Nông thôn mới 

năm 2019). 

5. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch: 

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục đôn đốc (ra thông 

báo lần 2) Công ty TNHH Việt Đức nộp tiền giá trị còn lại của các tài sản thuộc 

chợ Ba Xã (xã Tân Đoàn), Chợ Bãi (xã Yên Phúc). Hoàn thành trong tháng 

9/2019. 

6. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc xem xét các nguồn kinh phí đào 

tạo nghề cho Lao động nông thôn để mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề về các lĩnh 

vực Dư lịch, nấu ăn, nghiệp vụ lễ tân …Báo cáo kết quả các nguồn đào tạo và dự 

kiến mở các lớp trước ngày 28/8/2019. 

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  
 

(Đã ký) 

 

 

Triệu Đức Dũng 
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