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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 249/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 30 tháng 8 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2019 

Ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức Họp UBND 

huyện thường kỳ tháng 8 năm 2019. Sau khi xem xét, thảo luận, thống nhất, đồng 

chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tọa phiên họp kết luận các nội 

dung như sau: 

I. Xây dựng bảng giá đất huyện Văn Quan giai đoạn 2020 - 2024 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty tư vấn tiếp 

thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan trên địa bàn huyện về điều chỉnh Bảng giá 

đất huyện Văn Quan giai đoạn 2020 - 2024 cho phù hợp với thực tế (Xem xét việc 

gộp lại một số tuyến đường tại các điểm chợ kinh doanh phát triển, cân nhắc cụ thể 

giá đất tại các điểm trên; xem xét chỉnh sửa lại một số tên tuyến đường cho đúng 

với thực tế, …) hoàn thành xong trước ngày 9/9/2019 trình Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 

- Các cơ quan đơn vị gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về phòng Tài 

nguyên và Môi trường để tổng hợp chỉnh sửa Bảng giá đất huyện Văn Quan giai 

đoạn 2020 - 2024. Hoàn thành xong trước ngày 04/9/2019 

II. Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 9 năm 2019 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án mô hình sản xuất thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135; Chương 

trình 30a) đã phê duyệt tại các xã. Phân tích, đánh giá tính hiệu quả trong việc thực 

hiện triển khai các dự án, gắn trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã trong 

việc thực hiện dự án không đạt hiệu quả.  

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông 

thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện đặc biệt là xã Yên Phúc và xã Tân Đoàn. 

- Tiếp tục thực hiện việc lựa chọn các sản phẩm đặc trưng xây dựng mô hình 

điểm của huyện về trưng bày sản phẩm đặt tại trung tâm của các xã, thị trấn. 

- Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo UBND xã Tràng Phái thực hiện xây dựng xã 

Nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường. 

- Xem xét việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai sau cơn bão số 

03 năm 2019 đối với các xã trên địa bàn huyện. 
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2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tham mưu văn bản tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Tân Đoàn thực 

hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ghi rõ ranh giới cần thực hiện 

trong văn bản chỉ đạo). 

- Chuẩn bị các nội dung để tiến hành tổ chức họp về việc quản lý các điểm 

chợ sau khi chuyển giao đối với Công ty TNHH Việt Đức. 

- Xây dựng phương án xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà thầu (Công 

ty Nhật Minh@) vi phạm trong thực hiện xây dựng các công trình theo chức năng 

nhiệm vụ được giao). 

- Tham mưu dự thảo thư kêu gọi đóng góp, vận động hỗ trợ “Phong trào 

xây dựng đường giao thông nông thôn” trên địa bàn huyện. Hoàn thành xong 

trước ngày 9/9/2019. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Xem xét cân đối kinh phí ưu tiên thực hiện 

các nhiệm vụ quan trọng của UBND huyện (Kinh phí trích đo đất đai cho: Điều 

chỉnh sử dụng đất năm 2019, diện tích đất để đấu giá…). 

4. Phòng Tài Nguyên và Môi trường 

- Tiếp tục đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai Kế hoạch đăng 

ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để 

quản lý trên địa bàn huyện theo đúng thời gian quy định. 

- Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của Sở Tài chính để triển khai 

đấu giá khu đất Ban QLDA 661, phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Thanh tra huyện xây dựng phương 

án, hoàn thiện báo cáo giải quyết cụ thể đối với Nhà lưu niệm Lương Văn Tri. 

5. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2019 đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra. 

- Chủ động làm việc trực tiếp đối với Xưởng may Hoàng Anh, xem xét 

nghiên cứu việc hỗ trợ theo quy định. 

- Phối hợp, chỉ đạo UBND xã Tri Lễ chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện 

tốt công tác bàn giao và tiếp nhận con giống của Chương trình từ thiện “Lục Lạc 

Vàng”. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các xã khẩn trương thực hiện xây dựng Nhà văn 

hóa, sân thể thao đảm bảo tiến độ đề ra. 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích lịch sử - văn hóa trên địa 

bàn huyện. 
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7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động khảo sát địa điểm lắp đặt 

các thiết bị phát thanh FM, cột ăng ten dự án đảm bảo đủ điều kiện lắp đặt và sử 

dụng được lâu dài.  

- Phối hợp với UBND xã Tri Lễ và các Trường học trên địa bàn xã Tri Lễ tổ 

chức thực hiện 01 chương trình văn nghệ với thời lượng khoảng 30 phút trong lễ 

bàn giao và tiếp nhận con giống của Chương trình từ thiện “Lục Lạc Vàng”. 

- Chủ động đổi mới, sáng tạo (kỹ năng tạo sóng dư luận) trong việc xây 

dựng các phóng sự, hình ảnh, các chương trình liên quan đến hoạt động chính trị, 

phát triển kinh tế xã hội của huyện… cho hiệu quả. 

8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

- Tiếp tục thực hiện việc mở rộng đường vào trường Lương Văn Tri, thị trấn 

Văn Quan. 

- Xây dựng văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn và Hạt 7 giao 

thông về việc thu hồi trụ sở Hạt 7 giao thông để thực hiện xây dựng công trình: Cải 

tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức tâm II, phố Tân Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan. 

- Huy động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đóng góp để thực hiện chi 

trả kinh phí bắn pháo hoa tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019: Hoàn thành trước 

15/9/2019. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo khảo sát cụ thể khối lượng chi 

tiết cho việc thực hiện xây kè chống sạt lở trường Mầm non 1 Tri Lễ, xây dựng báo 

cáo cụ thể trình UBND huyện. 

9. Phòng Nội vụ  

Nghiên cứu tham mưu văn bản chỉ đạo xã Khánh Khê tổ chức kiểm điểm đối 

với Lãnh đạo UBND xã ở mức cảnh cáo trong việc để sảy ra vi phạm về xử dụng 

đất sai mục đích, việc đổ đất xuống ruộng… trên địa bàn xã. Có hình thức kiểm 

điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Tràng Phái thiếu trách nhiệm trong công 

tác chỉ đạo trong Cơn bão số 03 năm 2019. 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Tham mưu văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo đốc thúc nhà thầu thực 

hiện khắc phục trong việc xây dựng lại tường rào, cổng Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học xã Đồng Giáp đối với Công ty Nhật Minh@. Hoàn thành xong 

trước ngày 15/9/2019. 

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát nhà thầu thực hiện hoàn thiện Đề án xây dựng, 

cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông 

năm 2019 theo đúng kế hoạch. 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tổng vệ sinh, phát quang xung 

quanh khu vực trường, đảm bảo các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 

- 2020 vào ngày 05/9/2019. 
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11. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ quan của tỉnh trong việc thực hiện 

kiểm đếm bắt buộc đối với công trình 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. 

- Lên phương án cụ thể đối với các khu đất xen kẹp của các dự án có khả 

năng cho thuê. Lên phương án đấu thầu quyền thuê đoạn cắt cua xã Lương Năng 

để cho thuê xây dựng trạm trộn bê tông tươi: Hoàn thành trong tháng 9/2019. 

12. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tiếp thu các ý kiến đóng góp của 

các thành phần tham gia họp, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo. 

III. Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt 

động giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao huyện Văn 

Quan giai đoạn 2016 - 2020 

Các cơ quan đơn vị gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về phòng Giáo dục và 

Đào tạo để tổng hợp hoàn thiện báo cáo; Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến 

góp ý của các đơn vị chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo. 

Trên đây là Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 

năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm 

túc tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT HU, HĐND, MTTQ huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 
- Văn phòng HU; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

 

 

 

 

 


