
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 517/TB-UBND  Đình Lập, ngày 27 tháng 9 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện  

(Ngày 24 tháng 9 năm 2018) 

 

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

ngày 24/9/2018, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. Đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện, chỉ đạo: 

1. Phòng Nội vụ 

Tổ chức triển khai thực hiện công tác thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 

2018 đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của 

UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra 

việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Quyết 

định số 158/QĐ-TTr ngày 05/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn. 

 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nhiệm vụ trọng tâm 4 về chỉ đạo nhân rộng 

các mô hình trồng cây Sa Nhân, cây Ba Kích (đảm bảo trong tháng 9 để phù hợp 

thời tiết), phát triển kinh tế đồi rừng gắn tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; rà 

soát, điều chỉnh bảng giá đất năm 2018 theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu về môi trường 

thuộc Chỉ tiêu số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới đối với xã Bắc Xa. 

- Tham mưu tổ chức làm việc với các Sở, ngành tỉnh và các cơ quan có liên 

quan về vụ việc ông Hà Văn Ngọc trước ngày 05/10/2018; tăng cường đôn đốc 

UBND xã Kiên Mộc kiểm tra việc chấp hành thông báo tạm dừng hoạt động của 

ông Hà Văn Ngọc. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tham mưu tổ chức họp với Thanh tra giao thông tỉnh và các ngành, đơn vị 

có liên quan xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đối với hộ gia đình ông 

Vũ Hồng Phương và bà Bế Thị Nhung tại khu 8, thị trấn Đình Lập đảm bảo chặt 

chẽ, đúng quy định.  



 
2 

5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng vườn ươm cây Sa nhân tại xã Bắc Xa trong 

tháng 9/2018. 

II. Đồng chí Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch UBND huyện, chỉ đạo: 

 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Tham mưu cho UBND huyện văn bản báo cáo Sở Giao thông vận tải về 

việc không có nhu cầu đăng ký sử dụng dầm thép cũ (cầu kỳ cùng) làm cầu dân 

sinh trên các tuyến đường giao thông nông thôn theo nội dung triển khai tại Công 

văn số 2162/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 19/9/2018; hoàn thành chậm nhất ngày 

27/9/2018. 

 - Đẩy nhanh tiến độ tham mưu triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có 

công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện các 

nội dung kiến nghị, khắc phục những hạn chế còn tồn tại được chỉ ra qua công tác 

kiểm tra của Sở Xây dựng tại Thông báo số 106/TB-SXD ngày 17/9/2018, hoàn 

thành chậm nhất ngày 28/9/2018. 

 - Tăng cường đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu dân cư Nà 

Quan, thường xuyên báo cáo UBND huyện tình hình, kết quả triển khai thực hiện.  

 - Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ thiết kế Đình Háng Slấp thị trấn Đình Lập báo 

cáo UBND huyện, tổ chức làm việc với nhà thầu thi công công trình trước ngày 

28/9/2018; tham mưu phương án lấy đất san lấp mặt bằng thi công công trình 

Đình Háng Slấp, báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 28/9/2018. 

 - Tiếp tục triển khai công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông 

đường bộ, vỉa hè đô thị đối với các tuyến đường còn lại theo kế hoạch đề ra. 

 - Khẩn trương tham mưu phương án xử lý những đoạn ngập nước khi mưa 

to trên địa bàn thị trấn Đình Lập. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định, tham mưu cho UBND huyện việc bố trí kinh phí theo đề nghị 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 380/TTr-PGD&ĐT ngày 

20/9/2018 về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và 

học cho năm học 2018 - 2019 và những năm học tiếp theo và Tờ trình số 

366/TTr-PGD&ĐT ngày 18/9/2018 về việc xin bổ sung kinh phí tăng thêm biên 

chế mới và phục vụ hoạt động chung của ngành cho năm học 2018-2019. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 9 

tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 vào sáng ngày 01/10/2018. 

4. Chi cục Thuế huyện 

Tham mưu tổ chức họp sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng, 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 vào chiều ngày 01/10/2018. 
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5. Xem xét Báo cáo số 126/BC-TCKH ngày 20/9/2018 của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch về việc quản lý, sử dụng tài sản công không đúng quy định 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện 

quy trình, thủ tục giao quản lý Nhà khách UBND, hoàn thành chậm nhất ngày 

05/10/2018. 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu thành lập Hợp tác xã quản lý 

Bến xe khách huyện Đình Lập, báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 

15/10/2018. 

- Riêng đối với Trụ sở cũ UBND thị trấn Đình Lập, UBND huyện đã 

thống nhất chủ trương sử dụng tại Thông báo số 503/TB-UBND ngày 14/9/2018 

về kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Ngày 10 tháng 9 

năm 2018). 

III. Đồng chí Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện, chỉ đạo: 

Phòng Văn hóa thông tin 

- Tham khảo các đơn vị, tham mưu thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị 

công nhận xã An toàn khu đối với các xã Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá; báo cáo 

UBND huyện chậm nhất ngày 15/10/2018. 

- Tham mưu lịch động thổ Đình Háng Slấp. 

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

 

           TL. CHỦ TỊCH     

                      CHÁNH VĂN PHÒNG      
Nơi nhận:                                                            
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan trực thuộc (eoffice);          

- UBND các xã, thị trấn (eoffice); 

- Các đơn vị có tên;         

- Lưu: VT.                    

 
 

    Ninh Thu Giang             


		2018-09-28T13:47:12+0800
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




