
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 54/TB-UBND Chi Lăng, ngày 03 tháng 02 năm 2023 

 

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 02/02/2023 
 

 

  

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

2023 của UBND huyện, ngày 02/02/2023 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 Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu văn bản thông báo 

thay đổi lịch kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại UBND các xã, thị trấn phù hợp với tình 

hình thực tiễn của huyện và cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

Thành phần tham gia Đoàn kiểm tra là trưởng các phòng ban, người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị; trường hợp cấp phó các cơ quan, đơn vị tham gia đoàn, báo 

cáo xin ý kiến trưởng các Đoàn Kiểm tra. 

2. Đối với một số dự án trọng điểm 

2.1. Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tham mưu cho UBND huyện văn bản đề 

nghị nhà đầu tư dự án cam kết về tiến độ, hoàn thành sản phẩm trích đo đảm bảo 

theo quy định. 

2.2. Đối với Dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn 

Chi Lăng  

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn 

thiện hồ sơ điều chỉnh nghiên cứu khả thi, kỹ thuật, gửi phòng Kinh tế và Hạ tầng 

thẩm định theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/02/2023. 

3. Đối với nội dung đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường 

giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) 

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu cho UBND huyện 

báo cáo thay thế Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 16/01/2022 về tình hình triển khai 

thực hiện và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông khu công 

nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) gửi UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh  đề xuất 

kéo dài thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 (do còn một số nội dung cần phải 
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điều chỉnh, thay đổi nên việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết 

tháng 6 năm 2023 tại Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 16/01/2022 về tình hình triển 

khai thực hiện và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông khu 

công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) là chưa thật sự phù hợp. 

4. Đối với Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng 

Xuân và Lễ hội đến ngày 01/02/22023, nhiệm vụ trong thời gian tới trên địa 

bàn huyện 

Biểu dương sự chủ động của các cơ quan, phòng ban huyện, UBND các xã, 

thị trấn, sự vào cuộc của Nhân dân trong tổ chức các hoạt động mừng Đảng – 

mừng Xuân Quý Mão năm 2023 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền 

trên hệ thống Loa phát thanh, xe tuyên truyền lưu động về Lễ hội tại các xã, tuyên 

truyền về Lễ giao nhận quân năm 2023,... 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 

+ Phối hợp với UBND xã Chi Lăng xây dựng kịch bản tổ chức Lễ đón Bằng 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. 

+ Tham mưu văn bản cho UBND huyện gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về không tham gia các hoạt động trưng bày sản phẩm OCCOP tại Khu đô thị 

Mailand Hoàng Đồng theo Kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 25/11/2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

+ Cử cán bộ, công chức đơn vị theo dõi tình hình, quản lý chặt chẽ Lễ hội tại 

các xã, thị trấn theo quy định. 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia Hội chợ trưng bày, giới thiệu, 

bán các sản phẩm OCCOP sản phẩm đặc trưng địa phương và Hội thi Hương sắc 

ẩm thực Xứ Lạng thành phố Lạng Sơn mở rộng Xuân Quý Mão năm 2023. 

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; 

- Lưu: VT, VP (TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
 


		2023-02-07T11:23:48+0700




