
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /TB-UBND Chi Lăng, ngày         tháng 3 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Chủ tịch,  

Phó Chủ tịch UBND huyện với các cơ quan chuyên môn ngày 21/3/2023 
 

  

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

2023 của UBND huyện, ngày 21/3/2023 đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện với 

các cơ quan chuyên môn ngày 21/3/2023. 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 nội dung phương án xây dựng nhà văn hóa xã Nhân Lý 

- Thống nhất phương án thực hiện xây dựng nhà văn hóa xã Nhân Lý tại vị 

trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng. 

 - Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã 

Nhân Lý, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương tổ chức giải phóng 

mặt bằng đảm bảo theo quy định. 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Nhân 

Lý thực hiện các quy trình, thủ tục có liên quan để trình cấp có thẩm quyền giao đất 

xây dựng công trình.  

- Trường hợp người sử dụng đất nhiệt tình phối hợp thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng (tự nguyện viết đơn trả lại đất) thì UBND xã Nhân Lý tạo điều kiện 

tối đa để cho hộ gia đình có vị trí kinh doanh lâu dài tại Chợ Nhân Lý theo cơ chế 

chính sách của Nhà nước; hộ gia đình có trách nhiệm sử dụng vị trí kinh doanh đúng 

mục đích, đóng thuế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với dự án Chợ nông sản và khu dân cư tập trung thị trấn Chi 

Lăng (giai đoạn 2) 

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

đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ các thủ tục có liên quan về đất đai. Báo cáo 

lãnh đạo UBND huyện chậm nhất trong ngày 27/3/2023. 

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 
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