
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 279/TB-UBND               Văn Quan, ngày 24 tháng 9 năm 2019 

THÔNG BÁO 

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

(ngày 17/9/2019) 

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

17/9/2019. Đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Khu đất dự kiến làm Khu thu mua, chế biến, các sản phẩm nông sản 

(chủ lực là Hoa Hồi) tại Phố Đức Thịnh, thị trấn Văn Quan + Thôn Bản Coóng, 

xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Trung 

tâm Phát triển quỹ đất rà soát các loại đất dự kiến thu hồi, xem xét tính toán 

phương án kinh phí cụ thể để thực hiện thỏa thuận với người dân; lên các phương 

án thu hồi đảm bảo theo đúng quy trình…Hoàn thành nội dung rà soát tình toán 

xong trong tháng 9/2019.  

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mưu đề xuất sớm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

2. Công văn số 51/UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của UBND xã 

Khánh Khê về việc đề nghị xem xét chủ trương sắp xếp điểm chợ nông thôn 

xã Khánh Khê theo hình thức xã hội hóa. 

Điểm chợ xã Khánh Khê đi vào hoạt động từ năm 1999 về diện tích và quy 

mô đến nay đã không đáp ứng được nhu cầu hoạt động giao thương và không đảm 

bảo đạt chuẩn theo quy định, đặc biệt điểm chợ hiện nay gây ùn tắc và có nguy sảy 

ra tai nạn giao thông…Sau khi xem xét UBND huyện nhất trí với phương án 2 mà  

UBND xã Khánh Khê đề xuất.  

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn UBND xã Khánh Khê thực hiện 

các bước tiếp theo để xây dựng điểm chợ theo phương án mà xã đề xuất, tiến hành 

điều chỉnh quy hoạch phù hợp đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn xã xây dựng 

điểm chợ theo hình thức xã hội hóa. Hoàn thành trong tháng 10/2019.  

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xã thực hiện việc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định. Hoàn thành trong 

tháng 10/2019. 

3. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ thương 

mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Giao Hội đồng BTHT&TĐC huyện (Trung tâm PTQĐ là cơ quan thường 

trực) Tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân; 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Tham mưu cho UBND 

huyện Ban hành Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; Thẩm định Phương án 

bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các hộ  gia đình cá nhân; Tham mưu ban hành  

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, Quyết định cưỡng 

chế thu hồi đất. 
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4. Vụ việc vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai đối với Ông Hoàng Sơn 

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

- Tiếp tục Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, lập 

biên bản hoàn thiện hồ sơ để xin ý kiến các đơn vị liên quan tiến hành cưỡng chế theo 

đúng quy định. Hoàn thành xong trong tháng 9 năm 2019. 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

(Kinh tế và Hạ tầng, Công an, Tư Pháp huyện): Hướng dẫn UBND thị trấn hoàn 

thiện Hồ sơ gửi Công An tỉnh xin ý kiến thực hiện cưỡng chế theo quy định; 

5. Phương án đổi khu đất Hạt 7 giao thông đang quản lý sử dụng tại 

phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan với khu đất Trường Tiểu học Văn An cũ 

tại xã Văn An, huyện Văn Quan. 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với phòng Tài chính 

- Kế hoạch; phòng Kinh tế và Hạ tầng; phòng Giáo dục và Đào tạo; Ban 

QLDAĐTXD; Trung tâm PTQĐ; Hạt 7 giao thông hoàn thiện việc đổi đất theo 

đúng quy định để kịp tiến độ khởi công thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp 

đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. Hoàn thành trong tháng 9/2019. 

6. Công tác giải phóng hành lang ATGT trên địa bàn huyện. 

Ngày 05/4/2019 UBND huyện Văn Quan đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-

UBND về việc thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa 

bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đến các địa bàn trọng điểm như: Văn An, thị trấn Văn 

Quan, Tân Đoàn, Khánh Khê, Yên Phúc. Đến thời điểm ngày 16/9/2019 qua kiểm 

tra, theo dõi thấy một số xã thực hiện chưa đảm bảo, chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là 

xã Tân Đoàn và xã Yên Phúc (các xã về đích NTM năm 2019). Để thực hiện đảm 

bảo theo kế hoạch đề ra yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

- Các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND 

ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề 

ra. Cuối năm UBND huyện sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của các 

xã, thị trấn để làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo xã. 

- UBND xã Tân Đoàn tập trung triển khai giải tỏa hành lang ATGT theo 

đúng tinh thần Công văn số 919/UBND-KT&HT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện giải tỏa hành lang An toàn đường bộ trên 

địa bàn xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan. Hoàn thành xong trước ngày 30/9/2019. 

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra đôn đốc báo cáo 

định kỳ hằng tuần về UBND huyện, tham mưu thực hiện đôn đốc bằng văn bản, 

xem xét hình thức kỷ luật một số lãnh đạo xã tiến độ thực hiện chậm, không thực 

hiện đúng theo sự chỉ đạo của UBND huyện. 

7. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: 
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- Lên phương án: Đường vào khu nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri; 

Cải tạo mặt Sân Vận động; Dự toán thiết kế Nhà đá lớp học đồng chí Lương Văn 

Tri; Dự toán, phương án kè sạt lở Trường Mầm non Tri Lễ, Tràng Các. 

- 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 30/9/2019. 

8. Giao phòng Văn hóa – Thông tin: 

- Nghiên cứu tham khảo Đề án “Tôn tạo Khu di tích lưu niệm đồng chí 

Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” và Kế 

hoạch triển khai các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí 

Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019). Xây dựng Đề án tổ chức kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. Hoàn thành xong trước ngày 22/10/2019 

để trình thông qua phiên họp UBND Thường kỳ tháng 10/2019. 

- Thực hiện ngay dự án lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại thị trấn Văn Quan 

(tập trung thực hiện thi công ngay: Biển Văn Quan kính chào quý khách ở xã 

Khánh Khê và 2 cổng chào tại thị trấn Văn Quan). 

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  
 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


