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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 31/3/2022

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác
năm 2022 của UBND huyện, ngày 31/3/2022 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. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, quy hoạch vị trí đổ thải
trên địa bàn huyện, báo cáo lãnh đạo UBND huyện.
2. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên
môi trường, trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối
với người sử dụng đất và chú trọng rà soát, chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng
vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng.
II. Đối với nội dung thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 595 năm
Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022)
Cơ bản nhất trí với đề xuất nội dung thực hiện của Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện, để thực hiện có hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm
595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022) trang trọng, ý nghĩa,
cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:
- Tổ chức với quy mô phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương tại
Hội trường UBND huyện Chi Lăng.
- Tham mưu lãnh đạo UBND huyện: xin ý kiến Thường trực Huyện ủy,
Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng thể các hoạt động chào mừng kỷ niệm 595
năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022); công tác phối hợp với Ban
Tuyên giáo Huyện ủy Chi Lăng và các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu
phát động sưu tầm tư liệu, tài liệu lịch sử liên quan đến Di tích Quốc gia đặc biệt
– Di tích lịch sử Chi Lăng; xây dựng chương trình làm việc Lãnh đạo huyện với
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về các nội dung liên quan đến
công tác tu bổ, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt – Di tích lịch sử Chi Lăng; các
hệ thống Bảng biển ghi giá trị di tích….
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- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan
khẩn trương thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
Khu Di tích lịch sử Chi Lăng.
- Hoàn thiện Báo cáo đề xuất các nội dung thực hiện chào mừng kỷ niệm
595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022), báo cáo lãnh đạo
UBND huyện trước ngày 08/4/2022.
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).
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