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ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 873/UBND-VP                                    Văn Quan, ngày  22 tháng  8  năm 2019
 

   V/v thực hiện Thông báo kết luận 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm 

  việc với lãnh đạo huyện Văn Quan 

         Kính gửi: 

     - Các cơ quan trực thuộc UBND huyện; 

     - Trung tâm Y tế huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Thông báo số 469/TB-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Văn Quan. 

 Ủy ban nhân dân huyện giao các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên 

truyền các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với huyện Văn Quan, sự 

ủng hộ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, của tập thể lãnh đạo tỉnh và các cơ quan 

chuyên môn của tỉnh đối với các đề xuất của huyện là thời cơ, cơ hội tạo đà cho 

huyện trong việc phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn tới; đồng thời cũng là áp 

lực đối với tập thể lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ban, lãnh đạo các xã, thị 

trấn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Yêu cầu, tất các các cấp chính quyền, các 

cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức rõ về thời cơ, về tinh thần trách nhiệm 

của cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong triển khai 

các nhiệm vụ được giao; từng cấp, từng ngành phải chủ động lập kế hoạch, huy 

động sự giám sát, ủng hộ của người dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế-xã hội, giảm nghèo, phát triển sản xuất, giải quyết triệt để tính trông chờ, ỷ 

lại, sức ỳ của từng cá nhân, tổ chức, bộ máy… 

UBND huyện yêu cầu tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau: 

 1. Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm 

sóc, bảo vệ rừng: Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung 

hoàn thiện dự thảo Đề án theo kết luận tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 22/7/2019 tại Thông báo số 420/TB-UBND ngày 29/7/2019 của 

UBND tỉnh. Bám sát tiến độ thẩm định đề án của các cơ quan chuyên môn thuộc 

tỉnh, khẩn trương trình đề án về Bộ NNPTNT trong tháng 8/2019. 

2. Dự án khu đô thị du lịch sinh thái Hồ Bản Quyền: Giao 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 đô 

thị du lịch sinh thái Hồ Bản Quyền; kêu gọi xúc tiến đầu tư, mời các nhà đầu tư có 

năng lực xem xét; Phối hợp với đơn vị tư vấn đề xuất hạng mục sân golf đảm bảo 

theo quy định của pháp luật.  

3. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội Hồi vào năm 2020: Lễ hội hoa 

Hồi là cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng của 
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huyện và thúc đẩy phát triển các sản phẩm từ cây hoa Hồi, góp phần thu hút du 

khách thăm quan, các nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, văn 

hóa, du lịch của huyện.  

- Giao phòng Nông nhiệp và Phát triển nông thôn: Xây dựng kế hoạch cụ 

thể chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động tích cực chuẩn bị các sản phẩm nông nghiệp 

đặc trưng, chủ lực của xã; Sản phẩm nông nghiệp của các Doanh nghiệp, HTX 

đang sản xuất kinh doanh ... chuẩn bị tham gia lễ hội hoa Hồi năm 2020; Tổ chức 

khảo sát các mô hình trình diễn các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chủ lực, rừng 

Hồi hữu cơ của huyện...Hoàn thành xong trước ngày 15/9/2019. 

- Giao phòng Văn hóa – Thông tin: Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tập 

trung bảo tồn và phát huy các đặc trưng văn hóa của địa phương; chỉ đạo Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xây dựng các phóng sự quảng bá tuyên 

truyền về lễ hội Hồi, xây dựng tư liệu hình và ảnh để chuẩn bị cho Lễ hội Hồi năm 

2020 góp phần thu hút du khách tham quan, các nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển 

kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch cho địa phương.  

- Phòng Tài chính và Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí 

cho các hoạt động chuẩn bị lễ hội và tổ chức lễ hội Hồi, báo cáo Sở Tài chính trình 

trong dự toán kinh phí năm 2020 cho huyện; 

- Thống kê huyện dự thảo văn bản và đề xuất cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn hỗ 

trợ huyện thực hiện điều tra diện tích, sản lượng hồi trên địa bàn huyện Văn Quan 

đến thời điểm hiện tại để có số liệu chính xác phục vụ cho công tác quản lý nguồn 

nguyên liệu, xúc tiến đầu tư nhà máy chế biến sâu các sản phẩm hồi. 

4. Về phương án tổng thể trùng tu, tôn tạo sửa chữa, chỉnh trang khu 

vực tượng đài đồng chí Lương Văn Tri:  

- Giao phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đầu tư 

xây dựng, đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án đầu tư; rà soát lại những hạng mục 

thật sự cần thiết phải cải tạo, sửa chữa trong khuôn viên tượng đài, thực hiện thủ 

tục đầu tư xây dựng theo quy định. Hoàn thành xong trước ngày 15/9/2019. 

- Giao phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu phân kỳ nguồn vốn thực 

hiện dự án trong năm 2019, năm 2020 và phân chia các nguồn vốn: Ngân sách 

tỉnh, ngân sách huyện và nguồn xã hội hóa (nếu có); Dự thảo báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, cân đối, bố trí nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên.  

5. Về quy hoạch điểm dừng nghỉ, hỗ trợ khách du lịch và giới thiệu 

nông sản của huyện tại khu vực đèo Lùng Pa thuộc xã Đại An, Văn An, huyện 

Văn Quan: Giao phòng TNMT hoàn thiện thủ tục thu hồi đất và giao đất tại các địa 

điểm trên cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý; hoàn thành trước 15/9/2019; 

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu xây dựng phương án đầu tư và kế 

hoạch thu hút các nguồn vốn XHH vào đầu tư điểm dừng đỗ, hỗ trợ khách du lịch 

và giới thiệu nông sản của huyện tại khu vực đèo Lùng Pa thuộc xã Đại An, Văn 

An. Hoàn thành xong trước ngày 15/9/2019. 
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Giao Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với xã Văn An, xã Đại An  xây 

dựng và thực hiện phương án đầu tư, huy động XHH đầu tư để tạo điểm du lịch 

cảnh quan tại khu vực đèo Lùng Pa, huyện Văn Quan. 

Đề nghị Huyện đoàn Văn Quan, Hội phụ nữ huyện Văn Quan và các tổ chức 

chính trị xã hội khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các đợt ra quân tình 

nguyện để dọn dẹp, phát quang, trồng cây theo định hướng chủ đề của huyện tại 

khu vực đèo Lùng Pa, nhằm tạo một điểm dừng chân, du lịch cảnh quan thu hút 

khách đến với Văn Quan. 

6. Dự án Nhà máy chế biến tinh dầu hồi và các sản phẩm từ Hồi; dự án 

nông nghiệp thông minh gắn với du lịch sinh thái: Giao phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng xử lý các vướng mắc về quy hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch xây dựng và các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện các dự án 

trên và một số dự án khác có sử dụng đất theo quy định.  

7. Về dự án cầu Tân Sơn: Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường dẫn vào cầu 

từ đầu thị trấn để tạo thuận lợi cho thi công hạng mục cầu. Hoàn thành xong trong 

tháng 9/2019. 

8. Dự án giao thông theo chương trình LRAMP: Giao Trung tâm phát 

triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị, UBND xã, thị trấn tiếp tục tích cực tuyên 

truyền, vận động nhân dân hiến đất để thực hiện dự án. 

9. Về đề nghị hỗ trợ vốn giải phóng mặt bằng xây dựng chợ Trung tâm 

và khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan: Giao phòng Tài chính – Kế 

hoạch chủ động phối hợp với Sở Tài chính xin kinh phí hỗ trợ từ tỉnh. Đồng thời 

chủ động tham mưu cân đối, lồng ghép từ nguồn ngân sách huyện và nguồn xã hội 

hóa để thực hiện.  

10. Về bổ sung nguồn vốn các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới và giảm nghèo bền vững để huyện chủ động triển khai dự án: Rau công nghệ 

cao, hỗ trợ dự án sản xuất dầu Sở, mở sàn giao dịch nông sản huyện. Chuyển đổi 

các diện tích rừng hồi sang mô hình sản xuất hữu cơ; hỗ trợ xây dựng Nhà máy chế 

biến tinh dầu hồi: Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 

hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân 

tộc tham mưu xem xét, nghiên cứu các điều kiện liên quan, đề xuất nguồn vốn dự 

phòng 10% hỗ trợ hợp tác xã của Chương trình MTQG năm 2019 - 2020, Chính 

sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; đồng thời chuẩn bị lựa chọn 

các dự án, nội dung phù hợp để đề xuất trong kế hoạch năm 2020 bằng vốn sự 

nghiệp các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền 

vững. 

11. Về đề xuất cho phép UBND huyện được vay kinh phí từ Quỹ phát triển 

đất của tỉnh để giải phóng mặt bằng các dự án: Giao phòng Tài chính – kế hoạch 

tham mưu chuẩn bị các văn bản và các hồ sơ tài liệu liên quan gửi Quỹ xem xét, đề 

nghị ứng vốn theo quy định.  
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12. Về kiến nghị giao lại khu đất công trình Trường THPT Chợ Bãi (đã 

GPMB được 40%) để UBND huyện tiếp tục giải phóng mặt bằng tạo lập quỹ đất 

cho phát triển kinh tế - xã hội: Giao Trung tâm PTQĐ tham mưu tiếp tục thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng tạo lập quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội.  

 13. Xây dựng Khu trưng bày, giao dịch các sản phẩm nông sản (trên khu đất 

190,7 m
2
 đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn thuê):  Giao phòng 

TNMT báo cáo Sở Tài nguyên môi trường thực hiện quy trình thu hồi giao đất cho 

huyện Văn Quan theo quy định; 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng NNPTNT tham mưu xây 

dựng phương án đầu tư Khu trưng bày, giao dịch các sản phẩm nông sản trên địa 

bàn huyện. Hoàn thành xong trước ngày 30/9/2019. 

14. Phòng Lao động, TB, XH - DT 

- Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo hằng 

năm giảm từ 4 - 5% trở lên.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đào tạo nghề để tuyển chọn 

người đi xuất khẩu lao động.  

15. Phòng Nội vụ 

- Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính , tăng cường kỷ luật , 

kỷ cương hành chính , nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp , hơp̣ 

tác xã. Tổ chức thực hiện tốt Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa 

bàn huyện.  

- Xây dựng và khẩn trương thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực trên địa bàn huyện để nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động.  

16. Trung tâm Y tế 

Tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác chăm khám, chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe Nhân dân. Quan tâm đẩy mạnh thực hiện Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo lộ trình giai đoạn 2018 - 2020 tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.  

17. UBND xã, thị trấn 

- Tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển nông 

nghiệp, trọng tâm là kinh tế đồi rừng (xác định cây chủ lực theo tinh thần Nghị 

quyết số 40-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực của huyện đến năm 2025), trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế đồi rừng, phải đưa đất 

lâm nghiệp vào sử dụng triệt để, không được để đất trống.  

 - Tận dụng, phát huy diện tích mặt nước để nuôi trồng các loại thủy sản, 

thủy cầm có tiềm năng, thế mạnh và phù hợp với điều kiện thực tế từng nơi, hạn 

chế ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tập trung xây dựng nhãn hiệu tập thể cá lồng 
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Văn Quan; nghiên cứu về việc mở rộng hình thức nuôi cá lồng tại những nơi đủ 

điều kiện.  

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;      

- UBND tỉnh (b/c)                                                                              
- Thường trực HU (B/c);   

- TT HĐND huyện (B/c) 

- MTTQ, ĐTN, HPN (phối hợp)                                                                    
- CT, các PCT UBND huyện;    

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

 

 


