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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 01 năm 2021 

  (ngày 17 tháng 02 năm 2021) 

 Ngày 17/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức phiên họp 

UBND huyện thường kỳ tháng 01 năm 2021. Sau khi 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. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác 

tháng 01 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2021 

Các thành viên dự họp cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo. 
Dự thảo Báo cáo đã đánh giá thực tế về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2021, 

xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng 02/2021. Giao 

Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại phiên họp, 

rà soát, cập nhật thông tin, số liệu mới nhất để hoàn thiện dự thảo Báo cáo. 

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HU 

ngày 14/10/2011 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI về lãnh đạo xây dựng nông 

thôn mới huyện, giai đoạn 2010 - 2020 

- Giao các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với 

dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HU ngày 14/10/2011 

của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới huyện, giai 

đoạn 2010 - 2020 gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý của các 

đơn vị hoàn thiện lại báo cáo xong trước ngày 26/02/2021. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 

Bước vào những tháng đầu tiên của năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

2021 - 2025, các cấp, các ngành với sự khẩn trương, khí thế mới đã triển khai thực 

hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ngay từ những 

ngày đầu năm với quyết tâm cao, cố gắng nỗ lực để tập trung khắc phục những hạn 

chế, khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Chủ 

tịch UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện ngay trong tháng 02 

năm 2021 một số nội dung sau: 

3.1. Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng Chợ Trung tâm và Khu dịch 

vụ thương mại thị trấn Văn Quan: 

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: đôn đốc đơn vị nhà thầu làm mặt 

bằng tiếp tục tổ chức san lấp phần diện tích đất đã thu hồi được thêm của các hộ 
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gia đình; khẩn trương thực hiện xây dựng nhà chợ, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm 

bảo theo kế hoạch. 

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Khẩn trương tham mưu xây dựng thông báo thu hồi đất phần diện tích đất 

thu hồi được thêm của các hộ gia đình; song song với việc triển khai các phương 

án san lấp mặt bằng, xây nhà chợ, cưỡng chế giải phóng mặt bằng…; phối hợp với 

Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng phương án tái định cư (bốc thăm trên sơ đồ) 

và phương án hỗ trợ khác (bố trí các quầy trong chợ…) cho các hộ gia đình bị ảnh 

hưởng bởi công trình; thông báo công khai các cơ chế, chính sách cho các hộ dân 

thuộc diện được ưu tiên mua quầy trong chợ, các hộ gia đình không được tái định 

cư nhưng thuộc diện được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua 

đấu giá….; đề xuất những khó khăn, vướng mắc, những nội dung cần xin ý kiến 

Ban Thường vụ huyện. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 28/02/2021.  

- Kiểm tra, xem xét lại điều kiện bố trí tái định cư với hộ bà Lăng Thị Ngọc. 

3.2. Công tác thành lập Đội Quản lý Trật tự đô thị, Đề án Trạm Quản lý 

nước sinh hoạt huyện Văn Quan 

a) Việc thành lập Đội Quản lý Trật tự đô thị huyện Văn Quan là cần thiết 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác quản lý trật tự xây 

dựng, quản lý quy hoạch, công trình hạ tầng kỹ thuật, trật tự an toàn giao thông, 

trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; kịp thời phối hợp kiểm tra, tham mưu, xử lý các 

trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn huyện Văn Quan. 

Qua xem xét, thảo luận, giao Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng chủ động trao đổi với Sở Nội vụ tỉnh về quy trình, thủ tục, nhân sự.. đảm 

bảo đề án thành lập Đội Quản lý Trật tự đô thị của huyện được thành lập phù hợp 

điều kiện thực tế của huyện và các quy định hiện hành. 

b) Đề án Trạm Quản lý nước sinh hoạt huyện Văn Quan: 

Giao Phòng Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, chủ động thực hiện, trong trường 

hợp không cần xin ý kiến của UBND tỉnh sẽ tổ chức kiện toàn trong tháng 02 

năm 2021. 

3.3. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

- Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Ủy viên Ủy ban bầu cử khẩn 

trương thực hiện, bám sát tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, 

báo cáo lãnh đạo UBND huyện về tiến độ thực hiện theo tuần, Văn phòng HĐND 

và UBND huyện trực tiếp theo dõi. 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp 

Nhân dân nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; công tác 

tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng 

và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; tạo không 



3 

khí phấn khởi trong Nhân dân; nội dung và hình thức truyền thông phải phong phú, 

đa dạng, phù hợp, tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19 và điều 

kiện tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3.4. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giải phóng mặt bằng : 

a) Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát lại các điểm đổ đất để chuẩn bị thực hiện các 

công trình trên địa bàn. 

- Rà soát lại việc quy hoạch các khu dân cư, các khu vực sản xuất; tính toán, 

bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang tập trung cho một số xã quanh thị trấn. 

b) Công tác giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường 

thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan: Trung tâm Phát triển quỹ 

đất: Khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trình thẩm định phê 

duyệt phương án theo quy định. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2021. 

3.5. Công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính: Các  cơ  quan,  đơn  

vị, UBND các xã, thị trấn tập  trung  ngay  vào  thực  hiện  nhiệm  vụ  sau  kỳ  nghỉ 

Tết. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra kỷ 

luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3.6. Công tác triển khai sản xuất nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới 

và các công trình trên địa bàn huyện 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp chủ động thực hiện quy trình đấu thầu giống lúa mới theo quy định 

đảm bảo kịp thời vụ. Tính toán phương án thu mua, xây dựng thương hiệu cho 

giống lúa Quốc tế 1 trên địa bàn huyện. Bám sát thực hiện theo Phương án phát 

triển vùng trồng lúa mới, vùng rau chất lượng cao các loại trên địa bàn huyện năm 

2021 của UBND huyện đã ban hành; cải tạo hệ thống thủy lợi tại những vùng dự 

kiến sản xuất lúa, rau theo quy trình mô hình hữu cơ nhằm đảm bảo hiệu quả và 

năng suất, sản lượng. 

+ Tham mưu tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã Tú Xuyên đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2020 đúng quy định, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã theo chức 

năng nhiệm vụ khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao năm 2021 ngay từ 

những tháng đầu năm, trong đó chú trọng một số nội dung: 

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT: chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, UBND các xã An Sơn, Điềm He: Xây dựng phương án bảo vệ cây 

hoa Giấy tại đỉnh đèo Lùng Pa sau buổi Lễ phát động “Tết trồng cây”.  
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+ Công an huyện: Chỉ đạo Công an các xã Điềm He, xã An Sơn đảm bảo an 

ninh, trật tự, theo dõi chặt chẽ khu vực đã trồng cây hoa Giấy tại đỉnh đèo Lùng Pa 

không để xảy ra tình trạng mất cây sau trồng; nghiên cứu, đề xuất phương án lắp 

đặt hệ thống camera tại khu vực trồng cây hoa Giấy nhằm phát hiện và có biện 

pháp xử lý kịp thời. 

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng văn bản giải trình, nêu 

rõ về kết nối hạ tầng giao thông, dự báo lưu lượng xe đi qua trong thời gian tới, 

tiêu chuẩn kỹ thuật đường đối với công trình đường Tràng Các – Đồng Giáp để 

bảo vệ phương án, xin nguồn vốn của Bộ Quốc phòng…. Hoàn thành trước ngày 

26/2/2021. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ 

lệ 1/500 khu dân cư phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, hoàn 

thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng theo quy định. 

Trên đây là Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 01 

năm 2021, 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 

 

 

 

 

 

Lương Đình Toại 

 

 

 
 

 

 


