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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 20/4/2022
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác năm
2022 của UBND huyện, ngày 20/4/2022 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:
1. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa
bàn huyện: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ; Khu đô thị phía Đông Nam thị
trấn Đồng Mỏ; tuyến đường thị trấn Chi Lăng - xã Y Tịch; Chợ nông sản và khu dân
cư tập trung thị trấn Chi Lăng; Đường Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2).
- Đối với Dự án Đường Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2): Giao
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo nhiệm vụ
đã được giao trước ngày 25/4/2022 và chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và
Môi trường để tham mưu ban hành Quyết định cưỡng chế, Thành lập Ban cưỡng
chế, họp Ban cưỡng chế bàn thống nhất các giải pháp trong tổ chức triển khai thực
hiện đối với các hộ gia đình chưa đồng thuận, nhất là đối với việc cưỡng chế thu
hồi đất của hộ gia đình ông Lương Văn Hoàn (người được ủy quyền của những
người còn sống trong hộ ông Lương Văn Ga); sau đó tiếp tục đối với hộ gia đình
ông Lương Quang Bằng.
- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện:
+ Rà soát khép kín hồ sơ đối với các hộ gia đình chưa đồng thuận bị ảnh
hưởng bởi dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ; Khu đô thị phía Đông
Nam thị trấn Đồng Mỏ đảm bảo theo quy định.
+ Tiếp tục chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện,
UBND thị trấn Chi Lăng xây dựng kịch bản đối thoại với các hộ gia đình, trong đó
thể hiện rõ, cụ thể đối tượng được tăng tiền và đối tượng bị giảm tiền theo cơ chế
chính sách so với nội dung thỏa thuận; các phương án bồi thường, báo cáo lãnh
đạo UBND huyện.
2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng
khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư triển khai các chương trình, dự án của
kế hoạch năm 2022.
3. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục tổ chức
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triển khai thực hiện mô hình: cây Gai xanh; trồng ớt theo tiêu chuẩn VietGAP
và cấp mã số vùng trồng năm 2022; thuốc lá năng suất cao trên địa bàn huyện
Chi Lăng.
4. Giao UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng phương án phòng, chống
lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2022 trên
địa bàn huyện Chi Lăng.
5. Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện thực
hiện hiệu quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các điểm Di tích và Di
tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn huyện Chi Lăng, nhà văn hóa, các nhà trường, trạm
y tế. Quyết liệt chỉ đạo đối với các xã chưa tổ chức triển khai thực hiện.
6. Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học.
Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm kỷ luật, vi phạm sinh
con thứ ba tại các nhà trường.
7. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tuyển công chức cấp xã năm 2022, đảm
bảo theo quy định.
8. Đối với nội dung điều động công chức cấp xã; bổ nhiệm lại viên chức
quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Giao phòng Nội vụ tham mưu thông báo kết luận nội dung cuộc họp, báo
cáo lãnh đạo UBND huyện.
9. Đối với nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), giao phòng Lao động,
Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có
liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
- Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, hoàn thiện Kế
hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2022).
- Thực hiện có hiệu quả nội dung hỗ trợ người có công với cách mạng khó
khăn về nhà ở trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày
21/5/22021 của UBND tỉnh.
- Tham mưu tổ chức Đoàn đưa thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ Liệt sĩ
đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9
tỉnh Quảng Trị.
Tham mưu xây dựng Tờ trình tổ chức Đoàn, trong đó thể hiện rõ danh sách,
thời gian, lịch trình cụ thể, phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn, chăm sóc sức
khỏe Đoàn công tác, dự trù kinh phí đảm bảo chuyến đi trang trọng, ý nghĩa, báo
cáo lãnh đạo UBND huyện.
- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao
và Truyền thông huyện, các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên
truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); thực
hiện tốt các nội dung truyên truyền trên màn hình Led tại Cổng chào của huyện.
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10. Đối với nội dung thuyết minh Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái huyền
thoại Chi Lăng
Nhất trí chủ trương đầu tư của Hợp tác xã nông sản huyện Chi Lăng xây
dựng Khu du lịch sinh thái huyền thoại Chi Lăng - Chi Lang Legend ecolodge tại
xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng.
Huyện Chi Lăng, vùng đất giàu truyền thống lịch sử anh hùng cách mạng, có
các điểm di tích, Di tích Quốc gia đặc biệt như Núi Mã Yên, Núi Kỳ Lân, Núi
Phượng Hoàng, Núi Ma Sẳn, Núi Quỷ, Núi Mặt Quỷ, Lũy Ngõ Thề, Đền Quỷ Môn
Quan, Đền Quán Nàng, Lũy ải Chi Lăng; các điểm du lịch như thảo nguyên
Khauslao,...huyện Chi Lăng luôn quan tâm, ủng hộ, chào đón các doanh nghiệp,
nhà đầu tư quảng bá hình ảnh, đẩy mạnh phát triển du lịch tại địa phương.
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát
triển du lịch tại xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện và Tổ hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng thực
hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp lý, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành
chính, tạo mọi điều kiện tốt nhất hướng dẫn Hợp tác xã nông sản huyện Chi Lăng
thực hiện dự án.
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
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