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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2019 

Ngày 01/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức Họp UBND 

huyện thường kỳ tháng 9 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. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây 

dựng văn bản cho UBND huyện trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao lại 

khu đất xây dựng công trình Trường THPT Chợ Bãi, xã Yên Phúc (đã GPMB được 

40%) để UBND huyện tiếp tục giải phóng mặt bằng tạo lập quỹ đất cho phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Rà soát, xác định giá đất cụ thể đối với khu đất dự kiến thực hiện Dự án 

mở nhà máy chế biến hoa Hồi. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện các Dự án mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135, chương trình 30a) tại các xã đã được 

phê duyệt. Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện. 

Hoàn thành xong trước ngày 31/10/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát việc thực hiện các tiêu 

chí xây dựng Nông thôn mới tại các xã trên địa bàn đặc biệt là xã Tân Đoàn và xã 

Yên Phúc, hoàn thiện Hồ sơ trình tỉnh thẩm định. Hoàn thành xong trước ngày 

16/10/2019. 

- Đối với Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án cải tạo nâng cao chất 

lượng, sản lượng cây Hồi giai đoạn 2016 - 2020: Tham mưu xây dựng lại Báo 

cáo, bổ sung số liệu cụ thể về kết quả thực hiện; có phương hướng, giải pháp để cải 

tạo, nâng cấp chất lượng sản lượng cây Hồi. 

3. Phòng Tài Nguyên và Môi trường: 

- Rà soát, hoàn thiện danh mục các Dự án có sử dụng đất, thu hồi đất đưa 

vào danh mục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Thời gian 

hoàn thành trước ngày 11/10/2019. 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn rà soát, thực hiện tiêu chí về Môi trường trong xây dựng Nông thôn mới. Phối 

hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét nguồn kinh phí, đề xuất chi hỗ trợ cho 



các hộ dân tại hai xã Tân Đoàn và Xã Yên Phúc để thực hiện các chỉ tiêu của Tiêu 

chí số 17 về môi trường đạt hiệu quả thiết thực.  

- Chủ trì, phối hợp với xã Đại An quản lý chặt chẽ khu đất đã đền bù GPMB 

và đổ đất tại đèo Lùng Pa; chỉ đạo xã giải quyết dứt điểm việc người dân trồng cây 

lên khu đổ đất. Báo cáo UBND huyện trước ngày 25/10/2019. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Tiếp tục hoàn thiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan. 

- Chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Tân Đoàn thực hiện công tác giải tỏa hành 

lang an toàn giao thông hoàn thành trước thời gian thực hiện công tác diễn tập 

phòng thủ. 

- Đối với điểm chợ xã Văn An: Tiến hành kiểm tra, yêu cầu UBND xã Văn 

An tháo dỡ các kiốt do người dân tự ý xây dựng tại khu vực đầu chợ; quy hoạch 

các điểm bán hàng sử dụng nhà chợ có hiệu quả, đảm bảo mỹ quan và giao thông 

khu chợ Điềm He. Thời gian hoàn thành trong tháng 10/2019.  

- Đối với điểm chợ xã Khánh Khê: Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Khánh 

Khê làm điểm thực hiện xã hội hóa chuyển đổi mô hình chợ. Thời gian hoàn 

thành tháng 12/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Điện lực Văn Quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã 

Khánh Khê lắp đèn đường theo cơ chế xã hội hóa, đèn chiếu sáng khu dân cư. 

Thời gian hoàn thành trong tháng 10/2019. 

- Chỉ đạo, đôn đốc xã Khánh Khê thực hiện việc giải tỏa hành lang ATGT 

khu vực từ đầu cầu Khánh Khê đến Trụ Sở UBND xã Khánh Khê đảm bảo mỹ 

quan và theo đúng quy định. 

- Tiếp tục thực hiện công tác thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư 

hỏng cục bộ nền, mặt đường ĐH.59 (Ba Xã - Chợ Bãi), huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin: Xây dựng Đề án tổng thể chuẩn bị cho Lễ 

kỷ niệm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri năm 2020. Hoàn thành trước ngày 

15/10/2019. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn rà soát, chấn chỉnh lại các điểm bán hàng tại các trường học 

trên địa bàn các xã, thị trấn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.  

7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khảo sát thực tế Nhà Bia tưởng niệm 

các Liệt sĩ xã Đồng Giáp, lên phương án và tổ chức di chuyển Bia tưởng niệm, mở 

rộng sân, trồng cây xanh đảm bảo mỹ quan. Hoàn thành trong tháng 11/2019. 

8. Phòng Nội vụ: Tiến hành rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đúng 

trình độ chuyên môn, năng lực, phân công nhiệm vụ hợp lý tại các cơ quan, đơn vị 

và UBND các xã, thị trấn, nhất là các xã đang thực hiện sáp nhập. Có Phương án 

sắp xếp tổng thể. Hoàn thành trong tháng 10/2019. 



9. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Đối với công tác thu Ngân sách Nhà nước: Tiến hành kiểm tra đối với các 

xã, thị trấn có mức thu ngân sách thấp so với chỉ tiêu; có phương hướng, giải pháp 

thực hiện cụ thể tăng mức thu ngân sách đảm bảo đạt chỉ tiêu giao. 

- Cân đối, bố trí các nguồn vốn thực hiện các Dự án trong năm 2019; xem 

xét, rà soát những Dự án dự kiến phát sinh trong năm 2020 trình HĐND huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng đề xuất Phương án kinh 

phí thực hiện đối với Dự án lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại thị trấn Văn Quan. 

- Tổ chức kiểm tra đối với các xã có số thu ngân sách ít chưa đạt kế hoạch 

đề ra . Báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 25/10/2019. 

10. Thanh tra huyện: Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tham 

mưu xây dựng Báo cáo xin ý kiến Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh về giải 

quyết khu đất Pò Khoang, phố Tân An, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

11. UBND thị trấn Văn Quan: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

họp kiểm tra, xem xét hồ sơ cưỡng chế, tổ chức giải quyết dứt điểm vụ việc của 

Ông Hoàng Sơn Đông, phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan. Thời gian hoàn thành 

trước 25/10/2019. 

12. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Xây dựng Báo cáo cụ 

thể về việc di chuyển Trạm Truyền hình trung tâm huyện, kèm theo dự toán báo 

cáo UBND huyện để có phương án di chuyển và sửa chữa. 

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

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, nhà vệ sinh sạch sẽ đảm bảo cho 

diễn tập phòng thủ. Hoàn thành xong trong tháng 10/2019. 

- Đối với công trình phục dựng khu nhà đá năm 1927 trong khuôn viên trường 

TH&THCS xã Trấn Ninh: Chủ trì, phối hợp với UBND xã Trấn Ninh lên phương án 

gia công, huy động Nhân dân, các lực lượng trên địa bàn xã tham gia gia công đối 

với các vật liệu xây dựng được thu hồi sau khi tháo dỡ nhà đá. 

- Tiếp tục 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. 

14. UBND các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn (chuyển đổi mục 

đích trái phép; đổ đất xuống ruộng; san lấp đất đồi, rừng; việc đánh bắt cá bằng mìn, 

điện, hóa chất …); 

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn tạo phong trào hằng 

tuần, hằng tháng tạo cảnh quan và môi trường sống tốt và đẹp hơn; 

- Tập trung vào công tác thu ngân sách đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu đề ra.  

- UBND xã Tân Đoàn, UBND xã Yên Phúc: Tập trung vào công tác giải tỏa 

hành lang an toàn giao thông đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Hoàn thành trong tháng 

10/2019; Tập trung chỉ đạo các thôn, khối phố thực hiện công tác vệ sinh môi trường 



thường xuyên, Tổ chức ra quân về công tác giải tỏa hành lang và vệ sinh môi trường 

ngày 12-13/10/2019. Báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 18/10/2019. 

15. Đối với các Báo cáo trình tại Cuộc họp đề nghị các đơn vị nghiên cứu có ý 

kiến trực tiếp vào báo cáo và gửi về cơ quan chủ trì, soạn thảo; Đơn vị chủ trì soạn 

thảo có nhiệm vụ, tiếp thu, chỉnh sửa và trình Ban hành. 

16. 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 9 

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 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


