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Chi Lăng, ngày 12 tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai các nội dung tại Nghị quyết Hội nghị  

Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 27 khoá XXIII  

 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/HU, ngày 03/10/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy lần thứ 27 khoá XXIII. 

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 101-NQ/HU, căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng 

cuối năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tăng tốc, bứt phá thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của huyện 

năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt (Quyết định số 652-QĐ/TU 

ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt các 

nhóm nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2022 của 

Huyện ủy Chi Lăng; Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 28/01/2022 về thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2022). 

2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với hai dự án 

khu đô thị trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ, đặc biệt là dự án khu đô thị phía Đông 

Nam; tiếp tục giải phóng mặt bằng tuyến đường liên xã thị trấn Chi Lăng - xã Y 

Tịch khi UBND tỉnh có phương án bổ sung về kinh phí giải phóng mặt bằng. 

3. Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ đặt biển chỉ dẫn và ghi giá trị di tích 

cho 06 điểm di tích quốc gia đặc biệt. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 

06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 22-NQ/HU, ngày 

03/02/2021 về phát triển du lịch. Tổ chức xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

Tích cực triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.  

4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện (DDCI), góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022; kế hoạch phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tham mưu bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn các 

Chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ. 
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5. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu tổ chức tổng kết sản xuất 

nông lâm nghiệp năm 2022 và triển khai sản xuất vụ Đông - Xuân 2022-2023. Tiếp 

tục triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực “Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

6. Giao Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tham mưu đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Thượng Cường, xây dựng nông thôn mới 

kiểu mẫu xã Chi Lăng; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã 

đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Tuyên truyền thực hiện tốt các tiêu chí thuộc 

về nội lực của địa phương và cộng đồng dân cư. 

7. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu cho UBND huyện 

chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường. 

8. Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện đầy đủ các chế độ 

chính sách cho các đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội. Điều tra, rà soát hộ nghèo 

năm 2022 theo quy trình và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo đúng thực chất, đúng 

đối tượng. 

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

vị có liên quan chuẩn bị chu đáo, đảm bảo về tiến độ, nội dung và hình thức, phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, công 

tác tuyển quân năm 2023. 

10. Giao Công an huyện đẩy mạnh công tác đấu tranh truy quét các loại tội 

phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện lớn của huyện và những tháng cuối 

năm. Xử lý nghiêm tệ nạn đánh bạc; nắm chắc tình hình Nhân dân đối với dự án 

nhà máy xử lý rác thải tại xã Tràng Phái (huyện Văn Quan).  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.  

UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết và triển khai 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; 

  - Lưu: VT, VP (TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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