
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 73/TB-UBND Văn Quan, ngày 09 tháng 4 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao (Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 

29/01/2018) và các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện 

ủy Văn Quan lựa chọn thực hiện trong năm 2018 (Thông báo số 736-TB/HU 

ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ) 

Căn cứ Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 

2018; Nghị Quyết 23-NQ/HU ngày 21/3/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy về các 

nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018; Quyết định số 

1147-QĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn về phê duyệt các 

nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2018 của Huyện ủy 

Văn Quan; Thông báo số 736-TB/HU ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện 

uỷ về việc phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 56-

NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các nhóm nhiệm vụ trọng 

tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ Văn Quan lựa chọn thực hiện trong năm 

2018. 

Uỷ ban nhân dân huyện phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

giao và các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Văn 

Quan lựa chọn thực hiện trong năm 2018 như sau: 

1. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện:  

Chịu trách nhiệm xem xét, ký ban hành và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các kế hoạch sau: 

- Kế hoạch và triển khai thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

huyện đạt và vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh, HĐND huyện giao (Phòng Tài chính – Kế 

hoạch tham mưu); chỉ đạo xây dựng xã Vân Mộng đạt chuẩn nông thôn mới (Văn 

phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tham mưu) 

- Kế hoạch thực hiện đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ tiêu cụ thể: Triển khai sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy và tinh giản biên chế; ban hành và triển khai thực hiện Đề án tinh 

giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khối phố; Tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo rà soát xây dựng, bổ sung hệ thống chuẩn mực 

đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm 

túc quy định nêu gương ở tất cả các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; Tiếp tục 



thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế; rà soát sắp xếp gọn các cơ quan hành chính 

Nhà nước (Phòng Nội vụ tham mưu). 

- Kế hoạch thực hiện Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu 

tranh quyết liệt với tội phạm hình sự, ma tuý; hoạt động buôn lậu, gian lận thương 

mại, tụ điểm phức tạp. Phấn đấu kiểm chế sự gia tăng tội phạm hình sự; tăng 

cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chỉ tiêu cụ thể: 

Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên, án rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng từ 95% trở lên, không để sảy ra oan, sai; Kiềm chế, làm giảm tai nạn 

giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên (Công an huyện tham mưu). 

- Kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh. Chỉ tiêu cụ 

thể: Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2018 được giao; tổ chức diễn tập 

phòng thủ cấp xã năm 2018 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu). 

- Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2018 của UBND huyện. (Văn phòng 

HĐND&UBND huyện tham mưu). 

2. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện- phụ trách kinh tế:  

Chịu trách nhiệm xem xét, ký ban hành và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các kế hoạch sau: 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới. Chỉ tiêu cụ thể: Tập trung chỉ đạo, triển khai 

thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Phấn đấu trồng 

mới 300ha cây Sở (Tập trung chủ yếu tại các xã: Tú Xuyên, Lương Năng, Hoà 

Bình, Phú Mỹ…), nâng tổng diện tích trồng cây Sở toàn huyện lên trên 500ha; Mở 

rộng diện tích trồng thêm 40ha cây Quýt Bắc Sơn (Tập trung chủ yếu tại các xã: 

Hữu Lễ, Lương Năng, Tri Lễ), nâng tổng diện tích Quýt Bắc Sơn toàn huyện lên 

220ha (Phòng NN&PTNT huyện tham mưu). 

- Kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng 02 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới; phấn đấu không còn xã dưới 5 tiêu chí; các xã đạt chuẩn 

nông thôn mới xây dựng 1-2 khu dân cư kiểu mẫu; tập trung chỉ đạo hoàn thành 

các tiêu chí còn lại của xã Văn An đạt chuẩn nông thôn mới (Văn phòng Điều phối 

xây dựng nông thôn mới huyện tham mưu). 

- Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng các nhãn hiệu tập thể; tăng cường huy 

động nguồn lực, xã hội hóa đầu tư; xây dựng được 15km mặt đường bê tông xi măng 

đường trục xã theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn, phù hợp với tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới (Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu). 

- Kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng Chợ Trung 

tâm Thị trấn Văn Quan (Trung tâm phát triển quỹ đất tham mưu). 

3. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện – phụ trách văn hóa xã hội:  

Chịu trách nhiệm xem xét, ký ban hành và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các kế hoạch sau: 



- Kế hoạch tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo. Chỉ 

tiêu cụ thể: Phát triển thêm 02 trường học đạt chuẩn quốc gia; Sáp nhập 04 trường 

THCS, trường Tiểu học ở xã có ít học sinh thành 02 trường THCS và Tiểu học 

(Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu). 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt việc bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hoá huyện Văn Quan; xây dựng lối sống, nếp sống văn 

minh, môi trường văn hoá lành mạnh từ cơ sở. Chỉ tiêu cụ thể: Kế hoạch cải tạo, 

nâng cấp, xây mới nhà văn hoá thôn, khối phố; Hoàn thành việc triển khai dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 theo kế hoạch của tỉnh (Phòng Văn hoá – Thông tin 

tham mưu). 

Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách 

người có công; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chỉ tiêu cụ 

thể: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% trở lên (Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân 

tộc huyện tham mưu). 

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ 

Nhân Dân và công tác dân số trong tình hình mới. Chỉ tiêu cụ thể: Hoàn thành chỉ 

tiêu phấn đấu xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018; xã có bác sĩ và người 

dân tham gia bảo hiểm y tế (Trung tâm Y tế huyện tham mưu). 

4. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn 

đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Tổng hợp xây dựng Báo cáo kết quả việc triển 

khai thực hiện của các đơn vị theo Quý trình lãnh đạo UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan liên quan, các phòng chuyên 

môn biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                      
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị liên quan; 

- VP Huyện Uỷ; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;   

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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