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THÔNG BÁO 

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

(ngày 13/4/2020) 

Tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ngày 13/4/2020. Sau khi 

xem xét, thảo luận, thống nhất, đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện - 

Chủ tọa cuộc họp kết luận các nội dung như sau: 

1. Nội dung Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện: 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:  

Tiếp thu các ý kiến của các thành phần dự họp hoàn thiện báo cáo Kết quả 

thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất dự kiến và đề xuất thực hiện dự án thuộc danh 

mục thu hút đầu tư năm 2020: Hoàn thiện bảng biểu, số liệu, làm rõ các chỉ tiêu sử 

dụng đất còn lại tính đến 30/3/2020, trên cơ sở các dự án đề xuất bổ sung để thu 

hút đầu tư năm 2020 và các năm tiếp theo xác định các chỉ tiêu sử dụng đất nào 

còn tiếp tục xin chuyển, các chỉ tiêu sử dụng đất nào cần bổ sung, để thực hiện dự 

án…; Báo cáo đánh giá rõ theo bảng số liệu; Bổ sung diện tích khu đất đèo Lùng 

Pa, cân đối diện tích đất dự án du lịch Bản Nầng. Hoàn thành xong trước ngày 

16/4/2020. 

 2. Nội dung đất quy hoạch Nhà máy Hồi: Giao phòng Trung tâm Phát 

triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét lại cụ 

thể diện tích đất quy hoạch xây dựng Nhà mấy chế biến Hồi; Phối hợp với Nhà đầu 

tư thống nhất giá đất đền bù để đẩy nhanh tiến độ GPMB. 

3. Phương án: Triển khai các dự án, mô hình phát triển sản xuất năm 

2020: Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với 

phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu ý kiến của các thành phần dự họp, kiểm tra, rà 

soát lại toàn bộ danh mục để điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo triển khai dự án có 

tính khả thi và đạt hiệu quả. Hoàn thiện trước ngày 17/4/2020. 

4. Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp (ngân sách Trung ương) các 

Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020 huyện Văn Quan. 

- Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu các ý kiến của các thành phần 

dự họp, tham mưu dự thảo Quyết định Phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp (ngân sách 

Trung ương) thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2020 huyện Văn 

Quan. Hoàn thành xong trước ngày 17/4/2020. 

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng Chủ trì, phối hợp với các xã thực hiện lập 

dự toán các danh mục duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn năm 2020;  

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện. Thời gian xong trong 

quý II/ 2020. 

 5. Công tác nhân sự: 



Số biên chế hiện có của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: 

Tổng số biên chế được giao là 09 biên chế, hiện có 08 biên chế (trong đó: Phó 

Trưởng phòng 01, chuyên viên 07), hiện thiếu 01 biên chế. Sau khi xem xét, thảo 

luận thống nhất, tập thể lãnh đạo UBND huyện thống nhất về cơ cấu của phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng 

phòng, 07 chuyên viên; Về tiêu điều kiện, tiêu chuẩn theo Quyết định 1393-

QĐ/HU ngày 20/6/2018 của Huyện ủy Văn Quan về việc ban hành Quy định tiêu 

chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ 

Huyện ủy quản lý; Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng nội vụ tham mưu thực hiện 

các bước tiếp theo bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn theo đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 4/2020. 

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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