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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2019 

Ngày 28/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức Họp UBND 

huyện thường kỳ tháng 11 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: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp triển khai mô hình 

phân hữu cơ; kiểm soát chất lượng (cây, con giống; bao tiêu sản phẩm) đảm bảo 

chuỗi sản xuất hiệu quả. Thời gian thực hiện trong năm 2020. 

- Đối với dự án hỗ trợ Nhà máy ép dầu Sở của HTX Văn Quan xanh: Tập 

chung tham mưu trình UBND huyện thành lập Ban Quản lý dự án và hoàn thành 

các quy trình thủ tục để triển khai thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với các xã: Chu Túc, Văn An kiểm soát chất lượng rau 

vụ đông; kiểm tra khối lượng rau để thực hiện đưa đến nơi trưng bày nông sản tại 

Hà Nội. 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo các xã thực hiện mỗi xã một 

điểm sản xuất trình diễn sản phẩm. Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2020. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp. Thời 

gian hoàn thành: Quý I năm 2020. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tiếp tục quan tâm thực hiện các dự án: 

Mở rộng khuôn viên Lương Văn Tri, cổng chào. Đối với Dự án trang trí đường 

phố, trình thẩm định để thực hiện đấu thầu và tổ chức lắp đặt. Thời gian hoàn 

thành: Trước 31/12/2019. 

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

- Tiếp tục kiểm tra, khảo sát thiết kế, thực hiện di chuyển và xây Nhà Bia 

tưởng niệm các Liệt sĩ xã Đồng Giáp, và Nhà bia xã Hòa Bình.  

4. Phòng Nội vụ: Tiếp tục tập chung tổ chức thực hiện công tác đánh giá, 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm, công tác thi đua khen thưởng, 

nâng bậc lương trước thời hạn. 

5. Phòng Tài Nguyên và Môi trường:  

- Tập trung theo dõi phương án xử lý các mặt bằng đã có (đèo Lùng Pa, khu 

đất Lương Năng). 



- Thực hiện lập phương án quản lý đối với các khu vực đổ đất thải trên các 

tuyến đường trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện rà soát, thu 

hồi các địa điểm đất đã được người dân hiến đất để giao cho Trung tâm Phát triển 

quỹ đất quản lý. 

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: 

- Thực hiện lập phương án, niêm yết công khai theo đúng quy định đối với 

dự án Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

 - Tiếp tục tổ chức thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các xã 

đúng theo chỉ giới đã quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã khảo sát từng địa bàn, thống nhất khu 

vực có khả năng phát triển khu dân cư; định hướng cho các xã xây dựng quy hoạch 

khu dân cư, đảm bảo cho người dân thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng 

đúng quy định để ổn định đời sống và phát triển kinh tế. Thời gian hoàn thành: 

Quý I năm 2020. 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch cụ thể việc chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan 

đô thị. Thời gian hoàn thành: năm 2020. 

- Khẩn trương thực hiện hỗ trợ cơ chế tăng thêm cho các dự án 109. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tập chung đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu 

khối lượng, hoàn thành việc giải ngân thanh quyết toán, giải ngân các dự án đầu tư. 

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2019. 

9. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Chủ động thực hiện Đề 

án Sân vận động trung tâm thị trấn Văn Quan theo Đề án Sân vận động Đông kinh 

Lạng Sơn. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/12/2019. 

10. Ban chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 

hoàn thành công tác thanh quyết toán đối với hang Nàng Tiên. 

11. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra lại hồ sơ, hoàn thiện các thủ 

tục để thực hiện đấu thầu dự án Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn 

Văn Quan. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2019. 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

giám sát, bổ sung thiết kế và khối lượng đối với các dự án đầu tư; trình phương án 

điều chỉnh công trình sửa chữa trụ sở Huyện ủy theo quy trình. Thời gian hoàn 

thành: Tháng 12 năm 2019. 

12. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Khẩn trương thực hiện trồng lại cây 

xanh tại các tuyến đường khu vực thị trấn tạo mỹ quan đô thị khang trang, sạch đẹp 



- Chủ động trong công tác phòng chống Dịch bệnh tả lợn Châu phi, lở mồm 

long móng tại một số xã. 

13. Đối với Tờ Trình, Nghị Quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Đầu 

tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: Đề 

nghị đơn vị chủ trì soạn thảo có nhiệm vụ, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện trình kỳ 

họp HĐND huyện. 

14. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các 

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

Trên đây là Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11 

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; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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