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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tại cuộc làm việc 

với Ủy ban nhân dân xã Điềm He, huyện Văn Quan  

Ngày 15/6/2020 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức cuộc làm việc 

với Ủy ban nhân dân xã Điềm He, huyện Văn Quan về những nội dung xã Điềm 

He đăng ký làm việc tại Công văn số 57/UBND ngày 10/4/2020 của UBND xã 

Điềm He. Tham dự hội nghị có đồng chí Lương Mai Tú - Chủ tịch UBND huyện, 

các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công An 

huyện, Ban Quản lý dự án ĐTXD; đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế 

hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và 

Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa - Thông tin; Nội vụ; Lao động, TB, XH 

– Dân tộc, Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, 

Ủy ban MTTQ, công chức chuyên môn có liên quan xã Điềm He.  

Sau khi nghe nội dung đăng ký làm việc của UBND xã Điềm He và các ý 

kiến phát biểu của các thành phần tham dự cuộc họp. Đồng chí Lương Mai Tú - 

Chủ tịch UBND huyện Văn Quan kết luận như sau: 

1. Những kết quả đạt được 

Ủy ban nhân dân xã Điềm He là xã được sáp nhập bởi 03 xã: Song Giang, 

Văn An, Vĩnh Lại, ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng các kế hoạch, văn bản, phương án triển 

khai các nhiệm vụ năm 2020. Có sự phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công 

chức trong đơn vị nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân. Bên 

cạnh đó, có sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong thực hiện các nhiệm 

vụ, chủ động đề xuất, xin ý kiến lãnh đạo huyện về những khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. 

UBND xã Điềm He đã triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất; 

công tác tuyên truyền, ra quân giải tỏa hành lang, vệ sinh môi trường, xây dựng 

khu dân cư kiểu mẫu được thực hiện thường xuyên; chủ động vận động Nhân dân 

làm đường cờ, đường hoa chỉnh trang đô thị và được Nhân dân trên địa bàn đồng 

tình hưởng ứng. 

2. Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm 2020, yêu 

cầu UBND xã Điềm He và các cơ quan chuyên môn huyện tập trung triển 

khai thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

2.1. Ủy ban nhân dân xã Điềm He: 

- Tiếp tục thực hiện công tác ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, 

vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, khu dân cư kiểu mẫu nâng cao ý thức và 

trách nhiệm của từng cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn xã. 
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- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

các cơ quan có liên quan đăng ký danh mục các dự án, công trình cần thực hiện 

đưa vào quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất... năm tiếp theo (quy 

hoạch mỏ đất, phát triển khu dân cư, tuyến đường tránh, phố đi bộ...). 

- Đối với các dự án đầu tư làm đường giao thông Nà Hin - Khòn Háo dài 

2km; đường trục xã Bản Đin - Thống Nhất dài 6km: chủ động làm việc với cơ 

quan chuyên môn đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư công năm 2021 trình Hội 

đồng nhân dân huyện tháng 8 năm 2020. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cân đối phương án hỗ trợ từ 

ngân sách Nhà nước về vốn và xi măng đối với đề nghị hỗ trợ làm đường bê tông 

xi măng. 

- Đối với đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng mương thủy lợi: phối hợp với 

Phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án Nhà nước và Nhân dân cùng 

làm, đưa vào phong trào ra quân đầu xuân, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi.  

- Quy hoạch, lập phương án cụ thể bãi trông xe ngày chợ phiên, không sử 

dụng sân UBND xã làm nơi trông xe. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2020. 

- Mặt bằng bãi tập kết rác thải tại phố Điềm He: phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường vận động doanh nghiệp mua đất trước và tuyên truyền, vận 

động Nhân dân hiến đất làm đường nội đồng để đưa rác vào tập kết; khẩn trương 

xây dựng phương án thu gom rác thải tại xã Điềm He; phương án bãi tập kết chung 

chuyển hàng hóa. 

- Đối với ý kiến xử lý công nợ xã Song Giang (cũ) từ năm 2015 đến 2019: 

yêu cầu UBND xã chủ động tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị xử lý công nợ. 

- Tập trung công tác giải tỏa hành lang trục đường chính, chỉnh trang đô thị. 

Hoàn thành trong tháng 7 năm 2020. 

- UBND xã tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng cây Sở dọc tuyến đường 

Quốc lộ vừa làm cây cảnh quan, cây bóng mát, vừa khai thác được các nguồn lợi  

từ cây Sở (hoa  Sở, quả Sở);  giao  cho  từng  hộ dân, từng khối phố tự quản lý số 

cây sở được trồng dọc tuyến đường đó. Thời gian hoàn thành trước tháng 12 

năm 2020. 

2.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: phối hợp với UBND xã 

Điềm He tập trung triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả. 

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Điềm He rà 

soát lại thực trạng quản lý Nhà Vật tư nông nghiệp cũ, xây dựng Phương án quản 

lý. Trong trường hợp Công ty Vật tư nông nghiệp quản lý không hiệu quả, xây 

dựng phương án, tiến hành các thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi lại diện tích Nhà 

vật tư. 

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ mở rộng trường Mầm non xã Điềm He. 

2.4. Phòng Văn hóa và Thông tin:  
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- Chủ trì, rà soát lại về hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã, có đề xuất cụ 

thể về hỗ trợ nâng cấp Nhà Văn hóa, loa truyền thanh… 

- Nghiên cứu việc lắp đèn led tại cầu Điềm He; xây dựng phương án, lắp đặt 

02 cổng chào tại xã Điềm He, di chuyển 04 cột điện tại cầu Đức Thịnh, thị trấn 

Văn Quan chuyển lắp tại cầu Điềm He. Hoàn thành trước 10/7/2020. 

2.5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Chủ trì nghiên cứu phương án, lập dự toán xây dựng mương thoát nước tại 

chợ trung tâm cùng phương án xây dựng lại chợ (Nhà nước hỗ trợ phần mương, xã 

xây dựng phương án sắp xếp lại chợ), đầu tư lại nhà chợ, đồng ý phương án bổ 

sung thêm nhà chợ tại phần đất trống dân đang lấn chiếm. Thời gian hoàn thành 

trước tháng 12 năm 2020. 

- Phối hợp với UBND xã quy hoạch, lập phương án cụ thể bãi trông xe ngày 

chợ phiên. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2020. 

- Chủ trì, tập trung kiểm tra, rà soát, cắm lại toàn bộ các biển tên đường 

thôn, ngõ xóm trên địa bàn xã. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2020. 

2.6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Chủ trì, phối hợp với UBND xã thực hiện đưa các danh mục UBND xã 

Điềm He đề xuất, đăng ký vào danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021. 

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với Ủy 

ban nhân dân xã Điềm He, huyện Văn Quan, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã Điềm He nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH; NN&PTNT; KT-HT; 

VH&TT; TN&MT. 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
 


