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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 

với các cơ quan chuyên môn huyện ngày 16/8/2022 
 

 

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

2022 của UBND huyện, ngày 16/8/2022 đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư 

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

UBND huyện với các cơ quan chuyên môn 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. Phê bình đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc huyện trong thực hiện nhiệm vụ được giao (chưa chủ động tham mưu thực hiện 

các nội dung Hội chợ Na Chi Lăng và các sản phẩm nông sản năm 2022; Kỷ niệm 

595 năm Chiến Thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022); Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025) còn chậm, muộn; yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm và chủ động, 

quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; phân công phân nhiệm cụ thể từng 

cán bộ, công chức từng nội dung cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng 

và tiến độ các nhiệm vụ được giao. 

 II. Đối với nội dung Hội chợ Na Chi Lăng và các sản phẩm nông sản năm 2022 

 * Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan đơn vị có liên quan: 

- Hướng dẫn đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung tổ chức Hội chợ 

Na Chi Lăng và các sản phẩm nông sản năm 2022 quy mô vừa phải, phù hợp với 

tình hình thực tiễn của huyện. Trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

 + Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường quảng bá Na Chi Lăng và 

các sản phẩm OCOP của huyện; nhất là truyền thông trên các nền tảng online các 

báo Vietnamnet, VnExpress, … 

+ Thực hiện trang trí cổng chào trước ngày 21/8/2022; cắm mới các bảng, 

biển, thay mới các Pano tuyên truyền về đặc sản Na Chi Lăng, Hội chợ Na Chi 

Lăng năm 2022 trước ngày 25/8/2022. 

+ Tổ chức Họp báo giới thiệu về Hội chợ Na Chi Lăng năm 2022 và 

Chương trình truyền thông quảng bá Thương hiệu sản phẩm Na Chi Lăng và các 

nông sản đặc sản trên nền tảng kỹ thuật số. Hoàn thành ngày 26/8/2022. 

+ Tổng duyệt Chương trình Hội chợ Na Chi Lăng và các sản phẩm nông sản 

năm 2022. Hoàn thành chiều ngày 09/9/2022. 
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- Tham gia Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm Na Chi Lăng và 

các sản phẩm OCOP tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Lạng Sơn đảm bảo 

trang trọng, tiết kiệm. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn 

tham gia gian hàng tại Hội chợ Na Chi Lăng; đối với các xã, thị trấn vùng trồng na 

tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện quét dọn, vệ sinh vườn na mẫu sạch, 

đẹp để phục vụ người dân và du khách thăm quan. 

* Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định các nội dung kinh phí liên 

quan đến các hoạt động tổ chức Hội chợ Na Chi Lăng và các sản phẩm nông sản 

năm 2022 đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

III. 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 Kinh tế và Hạ 

tầng 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). 

 Ưu tiên 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.  

IV. Đối với nội dung Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022) 

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

đơn vị có liên quan trên cơ sở góp ý của lãnh đạo UBND huyện hoàn thiện Kế 

hoạch tổ chức Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) 

đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả. 

Rà soát cụ thể các nội dung thực hiện liên quan đến kinh phí, gửi Phòng Tài 

chính - Kế hoạch thẩm định, báo cáo lãnh đạo UBND huyện. 

 UBND 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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