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Số: 188/TB-UBND Chi Lăng, ngày  22 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 21/3/2022 
 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác năm 

2022 của UBND huyện, ngày 21/3/2022 đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

huyện. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần 

tham dự cuộc họp, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện kết luận như sau:  

I. Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 

1. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ 

tình hình thực tiễn, chủ động tổ chức các hoạt động “Ngày Chủ nhật đỏ chung sức 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch (do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca F0 trong 

cộng đồng tăng cao). 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nội dung lựa chọn xây 

dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách; hỗ trợ 01 hộ cựu TNXP khó 

khăn về nhà ở trên địa bàn huyện từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Công đoàn Sở 

Nội vụ. 

3. Giao Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu thực hiện quy trình tuyển dụng công 

chức cấp xã năm 2022 đảm bảo theo quy định, báo cáo lãnh đạo UBND huyện. 

II. Tiến độ, triển khai thi công các công trình trong xây dựng nông thôn mới 

xã Quan Sơn, nông thôn mới nâng cao xã Bằng Mạc, tiến độ đầu tư các công trình 

xây dựng năm 2022 

1. Giao Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện chủ động đôn đốc các đơn vị tư 

vấn thiết kế, hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm tra, thẩm 

định, hoàn thành trước ngày 05/4/2022. Cương quyết thay thế các đơn vị không 

thực hiện đảm bảo thời gian quy định. 

2. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng nông thôn mới xã 

Quan Sơn, nông thôn mới nâng cao xã Bằng Mạc, thời gian xong trước ngày 

10/4/2022 để thực hiện Lễ đón bằng công nhận xã Quan Sơn đạt chuẩn nông thôn 

mới và xã Bằng Mạc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 trước ngày 

15/4/2022; xây dựng nông thôn mới xã Thượng Cường năm 2022. 

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu thư ngỏ của UBND 

huyện gửi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã vận động ủng hộ để bắn pháo hoa 

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm 2021 (do tình hình dịch bệnh diễn biến phức 
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tạp, không tổ chức bắn pháo hoa được, đồng thời thực hiện tiết kiệm, tránh lãng 

phí) đề nghị được chuyển số kinh phí bắn pháo hoa sang thực hiện Dự án trọng 

điểm Đền Chi Lăng (giai đoạn 2), số kinh phí sẽ được sử dụng đúng mục đích, ghi 

công đức các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ đảm bảo theo quy định, 

đồng thời thông tin phản hồi ý kiến của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, báo 

cáo lãnh đạo UBND huyện trước ngày 15/4/2022. 

III. Đối với nội dung thẩm định giá đất cụ thể Khu Đô thị phía Đông Nam 

thị trấn Đồng Mỏ 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn 

vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ giá đất cụ thể Khu Đô thị phía Đông Nam 

thị trấn Đồng Mỏ; tham mưu văn bản trình lãnh đạo UBND huyện đảm bảo theo 

quy định. Xong trước ngày 25/3/2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP (TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 
 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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