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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 02/6/2022

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác năm
2022 của UBND huyện, ngày 02/6/2022 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. Đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
phê bình đối với phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện trong thực hiện nhiệm vụ còn chậm, muộn 1, yêu cầu nghiêm
túc kiểm điểm, chấn chỉnh ngay trong thời gian tới; phân công phân nhiệm từng
cán bộ, công chức từng nội dung cụ thể để triển khai thực hiện.
Đồng thời nhắc nhở đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, yêu cầu đồng
chí phụ trách phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, lãnh đạo phòng Lao động, Thương
binh, Xã hội - Dân tộc tiếp tục quan tâm đôn đốc, phân công nhiệm vụ cụ thể từng
công chức đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được giao.
II. Giao đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư huyện chỉ đạo
1. Đối với Dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng
- Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền về cơ chế, chính sách, vận động đối với các
hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.
- Chỉ đạo tổ chức kỳ họp Tổ công tác số 5 Dự án Chợ nông sản và khu dân
cư tập trung thị trấn Chi Lăng vào tuần 2 tháng 6 năm 2022 (thời gian cụ thể do
Chủ tịch UBND quyết định).
2. Đối với phương án sửa chữa cục bộ, nền, mặt đường và cải tạo hệ thống
thoát nước đoạn Km32+500-Km38+600 ĐT 234 và phương án huy động xã hội
hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Nhất trí chủ trương thực hiện (theo hướng phương án xử lý phương án 2 Công văn số 1324/SGTVT-KHTC, ngày 09/5/2022 của Sở giao thông vận tải tỉnh
Lạng Sơn).
Văn bản triệu tập đại biểu dự Hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở; gửi báo cáo cáo rà
soát, đánh giá toàn diện thực trạng, thực chất hiệu quả hoạt động của HTX và các mô hình hỗ trợ PTXS.
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3. Đối với Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ
Tổ chức tham vấn ý kiến Chủ đầu tư trong việc điều chỉnh quy hoạch dự án.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Chủ tịch UBND huyện sẽ chỉ đạo thực hiện các
bước tiếp theo.
4. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nhất là các công trình dự án xây
dựng nông thôn mới xã Thượng Cường, nông thôn mới kiểu mẫu xã Chi Lăng.
5. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022.
6. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, an toàn và có chất lượng.
III. Giao đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND
huyện chỉ đạo
1. Tiếp tục 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.
2. Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm việc quán triệt, chấn
chỉnh đến cán bộ, viên chức các nhà trường khi tham gia các Hội nghị, tập huấn,
bồi dưỡng đảm bảo đầy đủ, an toàn. Chấn chỉnh, hạn chế tổ chức các cuộc liên
hoan, ăn uống.
3. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin
điện tử huyện.
Phát huy hiệu quả Ban Biên tập và Tổ Thư ký Trang thông tin điện tử huyện
Chi Lăng, đăng tải kịp thời tin bài, phóng sự, hoạt động tin tức, các sự kiện diễn ra
trên địa bàn huyện.
4. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống
tai nạn thương tích trẻ em năm 2022; phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.
IV. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ
quan đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp Đoàn công tác huyện
Hoài Ân, tỉnh Bình Định đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.
V. Đối với nội dung chỉnh trang cải tạo, sửa chữa Khu Di tích lịch sử
nhà trưng bày Chiến Thắng Chi Lăng nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 595 năm
Chiến Thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022)
Cơ bản nhất trí một số đề xuất nội dung thực hiện của Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện, đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Phát Bắc
Giang về chỉnh trang cải tạo, sửa chữa Khu Di tích lịch sử nhà trưng bày Chiến
Thắng Chi Lăng nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 595 năm Chiến Thắng Chi Lăng
(10/10/1427-10/10/2022).
Để thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang cải tạo, sửa chữa Khu Di tích
lịch sử nhà trưng bày Chiến Thắng Chi Lăng quy mô vừa phải phù hợp với điều
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kiện thực tế của địa phương, cần lựa chọn và thực hiện tốt các nội dung trong năm
2022 cụ thể như sau:
- Chỉnh trang cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhà trưng bày Chiến Thắng
Chi Lăng: tập trung thực hiện phần mặt tiền Khu Di tích lịch sử nhà trưng bày
Chiến Thắng Chi Lăng; tượng đài; xử lý hàng rào phía trước khuôn viên bị hư
hỏng, sơn lại hàng rào hoa sắt han gỉ; sân bê tông dải ap phan; thay thế các cửa hư
hỏng; đánh bóng lại các bậc thềm đá và thay thế bậc thềm đá bị vỡ; thay thế, bổ
sung đèn cho nhà trưng bày Chiến Thắng Chi Lăng; bố trí, trang trí biểu tượng ghi
tóm tắt lịch sử, một số chiến công của các vị tướng đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.
- Nhất trí nội dung trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, lắp đặt bộ chữ
nhận diện Di tích lịch sử Chi lăng di tích Quốc gia đặc biệt.
Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Phát Bắc Giang tham mưu thực hiện. Để
lãnh đạo UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy
xin ý kiến chỉ đạo.
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;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, VP (TĐT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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