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Số: 880/TB-UBND Chi Lăng, ngày 27 tháng 9 năm 2022 

 

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 27/9/2022 
 

 

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

2022 của UBND huyện, ngày 27/9/2022 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:  

 1. Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

 Chủ tịch UBND huyện phê bình nghiêm khắc đối với Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chậm, muộn trong 

thực hiện nhiệm vụ1.  

 Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chủ 

động phân công, phân nhiệm cụ thể thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND huyện; UBND huyện giao. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có 

liên quan để xảy ra chậm, muộn nhiệm vụ được giao. 

 2. Căn cứ Thông báo số 835/TB-UBND, ngày 19/9/2022 của UBND huyện 

về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Trung tâm 

phát triển quỹ đất huyện ngày 19/9/2022; Quyết định số 3617/QĐ-UBND, ngày 

20/9/2022 của UBND huyện về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vi Văn 

Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng. 

 Qua xem xét bản tường trình, ý thức trách nhiệm khắc phục hạn chế khuyết 

điểm cá nhân đồng chí Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, trên cơ sở ý 

kiến của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nhận thấy:  

 Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng 

trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều dự án trên địa bàn huyện tiến độ cơ bản đảm bảo 

theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất 

chưa phát huy cao độ vai trò của người đứng đầu, chưa chủ động trong công việc 

được giao dẫn đến một số nhiệm vụ được giao chậm, muộn.  

                                           
 1 Công văn số 1870/UBND-NN, ngày 20/9/2022 về góp ý dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện 

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 614/BC-UBND, ngày 08/9/2022 

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 91/2005/NĐ-CP và Thông tư 36/2006/TT-BVHTT về thực hiện Quy chế đặt tên, đổi 

tên đường, phố và công trình công cộng. 
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 Đồng chí Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất đã nhận thức rõ trách 

nhiệm và có ý thức khắc phục các hạn chế khuyết điểm; các hạn chế khuyết điểm 

chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện trên cơ sở ý kiến lãnh đạo UBND huyện, hoàn thiện bản tường trình cá 

nhân, trong đó nêu cụ thể nội dung, lý do dẫn đến chậm muộn và có các giải pháp 

khắc phục ngay, có kết quả trong thời gian tới. 

 Chủ động trong công việc, xây dựng lịch công tác cụ thể, chi tiết; phân công 

phân nhiệm cụ thể từng cán bộ, viên chức, theo dõi đánh giá tiến độ thực hiện công 

việc hằng tuần; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao phải áp dụng đúng cơ chế chính sách theo quy định của pháp luật. Chủ 

động phối hợp với các phòng ban chuyên môn huyện. 

 Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị 

có liên quan tiến hành họp dân nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hộ bị ảnh 

hưởng Dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng, để kịp thời 

tham mưu UBND huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hoàn thành xong trước 

ngày 10/10/2022. 

 Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục gặp gỡ, tuyên truyền hộ bà 

Hoàng Thị Thoa, ông Lương Đại Hiệp thường trú tại khu Trung Thịnh, thị trấn Chi 

Lăng bàn giao mặt bằng thời gian trong ngày 05/10/2022 đồng thời chuẩn bị các 

nội dung, tài liệu có liên quan để Chủ tịch UBND huyện dự đối thoại cùng Bí thư 

Tỉnh ủy xem xét, giải quyết đơn thư kiến nghị đối với hộ ông Lương Quang Bằng, 

hộ bà Hoàng Thị Thoa thường trú tại khu Trung Thịnh, thị trấn Chi Lăng, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng bởi Dự án Đường giao thông khu công 

nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2), hoàn thành trước ngày 10/10/2022. 

 3. Đối với nội dung Tổ chức Lễ kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng 

(10/10/1427-10/10/2022) 

 - Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

đơn vị có liên quan trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo UBND huyện tiếp tục tham mưu 

tổ chức Lễ kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022) trang 

trọng, ý nghĩa. 

 + Tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức xây dựng kịch bản chi tiết 

Chương trình kỷ niệm 595 năm chiến thắng Chi Lăng. Tham mưu giấy mời, danh 

sách khách mời, quà tặng đại biểu (gồm ấm chén và sản phẩm na), thực hiện các 

pano tuyên truyền tại Huyện ủy, UBND huyện, nhà trưng bày Chiến Thắng Chi 

Lăng, sân vận động huyện. 

 + Phối hợp với Huyện đoàn Chi Lăng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện, UBND thị trấn Đồng Mỏ tổ chức thành công chương trình 

hội trại văn hóa thanh niên, hội thi quay lợn và liên hoan văn nghệ quần chúng. 

 + Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các 

hoạt động, trong đó phân rõ nguồn được cấp từ đầu năm và bổ sung để thực hiện. 
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 + Tham mưu thực hiện nghi thức tâm linh tại Đền Chi Lăng (dự kiến 

09/10/2022). 

 - Đề nghị Huyện đoàn Chi Lăng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại khu vực Đền Chi 

Lăng. Hoàn thành trước ngày 05/10/2022. 

 4. Báo cáo công tác chuẩn bị cho Diễn tập khu vực phòng thủ huyện 

 Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị 

có liên quan tiếp tục tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập phòng thủ khu 

vực năm 2022. Chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo 

diễn tập tỉnh Lạng Sơn về diễn tập khu vực phòng thủ; chủ động phối hợp với 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện phần trang trí phục vụ diễn tập đảm 

bảo theo quy định. 

 5. Báo cáo phương án cải tạo, sửa chữa cầu, ngầm  dân sinh do ảnh hưởng 

mưa lũ trên địa bàn huyện 

 Nhất trí với đề xuất Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về phương án cải tạo, 

sửa chữa cầu, ngầm  dân sinh do ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn huyện. 

 Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện, các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện phương án, 

trong đó nhất trí phân bổ kinh phí thành hai giai đoạn để tổ chức thực hiện; ưu tiên, 

khuyến khích đối với các xã chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện: xã Nhân 

Lý; đề nghị các xã còn lại tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực vào cuộc, 

đóng góp đầy đủ kinh phí thực hiện theo cam kết.   

 6. Yêu cầu các phòng ban chuyên môn huyện, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc huyện tham mưu, soạn thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND 

huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đảm bảo theo quy trình.  

Đối với văn bản trình lãnh đạo UBND huyện ký, yêu cầu các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện gửi Văn phòng HĐND và 

UBND huyện thẩm định thể thức, thẩm tra nội dung và trình ký theo quy định (trừ 

trường hợp khác thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện). Trong dự thảo 

văn bản trình yêu cầu ghi rõ tên cơ quan, đơn vị trình thẩm định, chữ viết tắt tên 

người soạn thảo văn bản; đăng trên trang thông tin điện tử huyện (các văn bản  chỉ 

đạo, điều hành của huyện, trừ các văn bản mật).  

 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; 

- Huyện đoàn Chi Lăng; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP (TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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