
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 304/TB-UBND               Văn Quan, ngày 29 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO 

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

(ngày 28/10/2019) 

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

28/10/2019, sau khi thảo luận các nội dung Đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch 

UBND huyện kết luận như sau: 

1. Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, rà soát, 

giải trình rõ việc điều chỉnh số liệu hỗ trợ dịch tả lợn Châu phi, thời gian xong 

trước ngày 30/10/2019. 

- Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu phi bùng phát trở lại tại một số xã, 

có biện pháp tham mưu chỉ đạo kịp thời. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu xây dựng Kế hoạch Thực hiện Đề 

án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020 (Căn 

cứ vào các nhiệm vụ được giao tại Quyết định phê duyệt Đề án OCOP số 

1533/QĐ-UBND; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020). Hoàn thành xong trước 

01/11/2019 để trình qua phiên họp UBND Thường kỳ tháng 10/2019. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn hoàn 

thiện Đề án nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực Cá lồng thị trấn Văn Quan 

giai đoạn 2019 – 2025, thời gian xong trước ngày 05/11/2019.  

3. Ủy ban nhân dân Thị trấn Văn Quan 

- Nhất trí phương án đề xuất của UBND thị trấn Văn Quan di chuyển khu 

họp chợ tạm trước cổng tượng đài đồng chí Lương Văn Tri lên khu vực gần nhà 

luyện tập thể thao thị trấn Văn Quan. UBND thị trấn kiểm tra, xây dựng phương 

án cụ thể đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường và trật tự ATGT. 

- Vụ việc vi pham hành chính lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Sơn 

Đông, phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan. UBND thị trấn tiếp tục rà soát, hoàn 

thiện hồ sơ, thủ tục… để tổ chức cưỡng chế trong tháng 11/2019. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất kiểm tra, xây dựng 

phương án đấu giá quyền thuê đất khu dừng nghỉ đèo Lùng Pa, khu đất đoạn cắt 

cua tại xã Lương Năng để bố trí trạm trộn bê tông. 
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- Việc xây dựng lò đốt rác: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định nguồn 

vốn và chủ trương. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu hoàn 

thiện hồ sơ thực hiện theo quy định. 

5. Phòng Lao động TB, XH – DT: Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 

ĐTXD kiểm tra nhà quản trang, nghĩa trang bị sạt lở bờ kè, lên phương án, tính 

toán chi phí khắc phục để xin hỗ trợ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tập trung thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên 

địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đến xã Tân Đoàn, Yên Phúc (các xã về đích 

NTM năm 2019). Yêu cầu thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo thực hiện xong 

trước thời gian tổ chức diễn tập KVPT huyện năm 2019./. 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  
- C, PVP, CV VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


