
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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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 31/10/2022 
 

 

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

2022 của UBND huyện, ngày 31/10/2022 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. Đối với công tác giải phóng mặt bằng  

 1.1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng lịch lãnh đạo UBND huyện khảo sát 

tuyến đường thị trấn Chi Lăng - Cấm Sơn. 

 1.2. Tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn chậm, đặc biệt là Dự án Khu đô 

thị phía Đông, Khu đô thị phía Đông Nam, tuyến đường thị trấn Chi Lăng - Y Tịch. 

 Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện xây dựng báo cáo cụ thể về công tác 

giải phóng mặt bằng trên địa bàn, tập trung vào khó khăn vướng mắc và phương 

hướng giải quyết (Dự án Khu đô thị phía Đông, Khu đô thị phía Đông Nam, tuyến 

đường thị trấn Chi Lăng - Y Tịch, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, Công ty cổ phần Bê tông 

xi măng Lạng Sơn,…). Báo cáo lãnh đạo UBND huyện. 

 1.3. Đối với khó khăn vướng mắc Dự án Tuyến đường thị trấn Chi Lăng – 

Y Tịch 

 Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện bám sát lịch nổ mìn, tổ chức lực 

lượng xuống cơ sở phối hợp với đơn vị thi công, UBND thị trấn Chi Lăng, UBND xã 

Y Tịch kiểm đếm, có biên bản làm việc cụ thể, thống kê đầy đủ đối với các cây cối, 

hoa mầu của Nhân dân bị ảnh hưởng khi thi công dự án. 

 Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí Bồi 

thường giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo theo quy định. 

 1.4. Dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng 

 Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị có 

liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, thực 

hiện các nội dung theo đúng chủ trương của tỉnh, đúng quy định của pháp luật. Đẩy 
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nhanh thực hiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đồng thuận 

và đầy đủ hồ sơ. 

 1.5. Giao Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư họp thống nhất nội dung 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với 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); Dự án Đường 

ô tô vào trung tâm các xã Vân An, Tân Liên thuộc các huyện Chi Lăng, Cao Lộc 

đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

 Tham mưu cho UBND huyện văn bản gửi UBND thành phố Lạng Sơn yêu 

cầu ông Lương Quang Bằng, 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) thực hiện đúng nghĩa vụ của người thờ tự 

Liệt sĩ theo quy định. 

 2. Đối với nội dung thu ngân sách 

 Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục thuế Khu vực 1 tiếp tục tham mưu 

chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; tiếp tục rà soát, xác định rõ các 

nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu quả đúng quy định. Đẩy mạnh tăng 

thu đối với các khoản thu còn thất thu; thu hồi nợ thuế.  

3. Đối với nội dung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên 

quan đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022. Tiếp tục tham mưu thành 

lập Ban vận động, Hội doanh nghiệp huyện Chi Lăng nhằm tạo môi trường thuận 

lợi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động của 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 cho 

người dân và doanh nghiệp. 

4. Đối với nội dung chuyển đổi số, kinh tế số  

Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì: 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát triển các gian hàng 

trên sàn thương mại điện tử, tập trung vào lực lượng cán bộ, giáo viên các nhà 

trường, tăng chỉ tiêu phát triển ứng dụng Công dân số xứ lạng và tài khoản thanh 

toán điện tử trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền 

người dân bán hàng trên cửa hàng số; đẩy mạnh hướng dẫn người dân trên địa bàn 

huyện cài đặt, sử dụng các app Công dân số Xứ Lạng, tài khoản thanh toán điện tử, 

tài khoản người mua trên sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn, 

langson.voso.vn. 
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- Hướng dẫn, đôn đốc trang thông tin điện tử cấp xã hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả. Đăng tải đầy đủ các tin, bài trên trang thông tin điện tử. 

- Tham mưu cho UBND huyện chấn chỉnh, quản lý hiệu quả chữ ký số theo 

đúng quy định, nhất là trong các đơn vị trường học. 

- Phối hợp với UBND xã Hòa Bình tiến hành khảo sát Đài truyền thanh xã 

Hòa Bình bị hư hỏng, báo cáo lãnh đạo UBND huyện.  

- Đẩy mạnh triển khai kinh tế số, Chính phủ điện tử, nâng cao kết quả thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện. 

5. Đối với tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản 

Tiến độ thực hiện các dự án trong xây dựng nông thôn mới chậm 

Giao Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ thiết kế.  

Chủ động đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo 

kinh tế kỹ thuật trình thẩm tra, thẩm định, hoàn thành trước ngày 10/11/2022. 

Các công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tổ chức lựa chọn nhà thầu, 

khởi công xây dựng trước ngày 20/11/2022. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (B/c);  

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP (TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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