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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp Ủy ban nhân dân huyện chuyên đề 

Ngày 19/6/2020, UBND huyện Văn Quan tổ chức cuộc họp Ủy ban nhân 

dân huyện chuyên đề. Tham dự cuộc họp có: Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch 

UBND huyện (phụ trách kinh tế); Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND 

huyện; Giám đốc: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện và Chủ tịch 

UBND xã An Sơn. 

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. Phương án xây dựng Khu đổ đất Lùng Pa thành khu phát triển Trại 

gà giống, vườn giống góp phần cung ứng gà giống, các loại cây trồng cho bà 

con trên địa bàn huyện Văn Quan  

1.1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 

PTNT xây dựng lại Phương án Trại gà giống, vườn giống góp phần cung ứng gà 

giống, các loại cây trồng cho bà con trên địa bàn huyện Văn Quan (xác định rõ sự 

cần thiết của việc xây dựng trang trại, quy mô tổng thể; có phương án: kinh phí 

nguồn vốn, việc sử dụng vốn, nguồn nhân lực, kỹ thuật rõ ràng; có giải pháp quản 

lý, kinh doanh cụ thể…) 

- Xem xét lại quy mô, cơ cấu, diện tích chuồng trại cần cần đơn giản để 

giảm chi phí thực hiện và phù hợp với đặc thù của giống gà bản địa. 

- Việc xây dựng chuồng trại, giải phòng mặt bằng kinh phí do Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp tự cân đối trong nguồn thu của đơn vị. 

Hoàn thành trước ngày 22/7/2020. 

1.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Hướng dẫn UBND xã An Sơn xử lý dứt điểm hộ gia đình (bà Dinh) vi 

phạm lấn chiếm tại khu đất. Hướng dẫn xã An Sơn các bước lập biên bản, xử lý vi 

phạm hành chính... 

- Có phương án quản lý đối với các khu đất đã thực hiện thu hồi không để 

tình trạng lấn chiếm đất xảy ra. 

1.3. Trung tâm Phát triển quỹ đất. 

Thực hiện giải quyết dứt điểm thống nhất phương án bồi thường đối với hộ 

ông Hoàng Văn Mùi để giải phóng mặt bằng thu hồi đất. 

1.4. Phòng Nông nghiệp và PTNT  
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Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện nghiên cứu xây dựng 

lại Phương án Trại gà giống, vườn giống góp phần cung ứng gà giống, các loại cây 

trồng cho bà con trên địa bàn huyện Văn Quan. 

1.3. UBND xã An Sơn 

- Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn huyện thực hiện đúng các 

quy định, quy trình để xử lý đối với hộ vi phạm theo quy định. 

- Xác định ranh giới khu đất của hộ gia đình vi phạm và ra Thông báo 

thực hiện tháo dỡ có thời hạn đối với diện tích đất bị lấn chiếm của hộ gia đình 

(bà Dinh). 

- Quản lý đối với các khu đất đã thực hiện thu hồi không để tình trạng lấn 

chiếm đất xảy ra. 

2. Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp huyện Văn Quan giai đoạn 2020 - 2025 

Giao Phòng Nội vụ xây dựng lại Đề cương Đề án đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện Văn Quan giai đoạn 

2020 - 2025 trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt, sau đó gửi các cơ quan liên 

quan xây dựng Đề án theo đề cương chung để tổng hợp hoàn thiện. Đề cương hoàn 

thiện trong tháng 7 năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ 

chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trung dâm Dịch vụ nông nghiệp;  

- Trung tâm PTQĐ; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- UBND xã An Sơn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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