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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp công tác chuẩn bị mặt bằng đầu tư xây dựng trụ sở  

Công an xã các xã biên giới trên địa bàn huyện Tràng Định 

 
 

Ngày 23/3/2022, UBND huyện tổ chức cuộc họp công tác chuẩn bị mặt 

bằng đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã các xã biên giới trên địa bàn huyện 

Tràng Định. Đồng chí Hoàng Như Bách, Phó chủ tịch UBND huyện - chủ trì 

cuộc họp, mời tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các cơ quan,đơn vị: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng 

HĐND và UBND, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Công an huyện, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Viên; Lãnh 

đạo UBND các xã: Quốc Khánh, Đội Cấn, Tân Minh; Trưởng Công an, công 

chức Địa chính các xã: Quốc Khánh, Đội Cấn, Đào Viên, Tân Minh; Đại diện 

Lãnh đạo Công ty Mobifone Chi nhánh Lạng Sơn.  

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo 

công tác chuẩn bị mặt bằng đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã biên giới trên 

địa bàn huyện Tràng Định và ý kiến phát biểu thảo luận của các thành phần dự 

họp. Đồng chí Hoàng Như Bách, Phó chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Việc chuẩn bị mặt bằng cho việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã 

biên giới trên địa bàn huyện Tràng Định là cần thiết, tạo điều kiện đảm bảo hoạt 

động của lực lượng Công an các xã biên giới nhằm giữ gìn an ninh trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn.  

2. UBND huyện cơ bản nhất trí với vị trí, địa điểm UBND các xã lựa 

chọn, tuy nhiên cần khảo sát, xem xét cụ thể trước khi quyết định lựa chọn để 

xây dựng trụ sở Công an xã.  

3. Giao UBND xã Quốc Khánh, Đội Cấn, Đào Viên, Tân Minh tuyên 

truyền, vận động Nhân dân di dời tài sản, trả lại mặt bằng khu đất được khảo sát, 

lựa chọn để xây dựng trụ sở Công an xã; chủ trì phối hợp với các phòng, ban, 

ngành huyện tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định vị trí tại thực địa khu đất đầu 

tư xây dựng trụ sở Công an xã; thực hiện kiểm đếm, đo đạc, lên phương án, lập 

dự toán kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng các khu đất đầu tư xây dựng trụ 

sở Công an xã theo quy định, báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 

29/3/2022. 

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 

trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện và Công an huyện tham gia đoàn công tác khảo sát 



2 
 

2 
 

vị trí xây dựng trụ sở Công an các xã biên giới trên địa bàn huyện; thường xuyên 

phối hợp với UBND các xã biên giới thực hiện hoàn thiện công tác giải phòng 

mặt bằng để đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã theo kế hoạch.  

5. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện trình 

UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với xã Đào 

Viên, Tân Minh; quan tâm, tạo điều kiện, bổ sung, cập nhật quy hoạch sử dụng 

đất xây dựng trụ sở đối với các xã chưa được quy hoạch.  

6. Đề nghị Công ty Mobifone phối hợp sớm di dời cột phát sóng, tạo điều 

kiện thuận lợi về mặt bằng xây dựng trụ sở Công an xã Đào Viên.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND 

huyện tại cuộc họp công tác chuẩn bị mặt bằng đầu tư xây dựng trụ sở Công an 

xã các xã biên giới trên địa bàn huyện Tràng Định, UBND huyện thông báo đến 

các cơ quan, đơn vị được biết, nghiêm túc phối hợp và triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị dự họp; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lâm  
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