
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
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            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Văn Quan, ngày 29 tháng 10 năm 2019 

V/v đăng ký nội dung đưa vào 

Chương trình làm việc của 

BTV Huyện ủy năm 2020 

 

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Văn Quan. 

Thực hiện Công văn số 1176-CV/HU ngày 07 tháng 10 năm 2019 của 

Huyện ủy Văn Quan về việc đăng ký nội dung để đưa vào chương trình làm việc 

của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

năm 2020;  

UBND huyện đăng ký nội dung đưa vào chương trình làm việc của Ban 

Thường vụ Huyện ủy năm 2020 như sau: 

1. Kế hoạch xây dựng mô hình trồng 200 ha cây sở tại địa bàn huyện Văn Quan. 

Cơ quan ban hành: UBND huyện. 

Thời gian trình thông qua: Tháng 2 năm 2020. 

2. Kế hoạch thực hiện bê tông tông hóa 15 km đường giao thông nông thôn 

lồng ghép Đề án 109 gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới, trong đó: 10 km 

đường trục thôn, 05 km đường trục xã. 

Cơ quan ban hành: UBND huyện. 

Thời gian trình thông qua: Tháng 3 năm 2020. 

3. Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại xã Khánh Khê và xã 

Tú Xuyên. 

Cơ quan ban hành: UBND huyện. 

Thời gian trình thông qua: Tháng 5 năm 2020. 

4. Báo cáo tổng kết Đề án số 11/ĐA-UBND ngày 23/7/2017 về sắp xếp điều 

chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học trên địa bàn 

huyện Văn Quan giai đoạn 2017 - 2021. 

Cơ quan ban hành: UBND huyện. 

Thời gian trình thông qua: Tháng 4 năm 2020. 

5. Báo cáo tổng kết Đề án phát triển giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia giai đoạn 2016 - 2019, tầm nhìn đến năm 2025 kèm theo Quyết định số 

3460/QĐ-UBND ngày 29/9/2016. 

Cơ quan ban hành: UBND huyện. 

Thời gian trình thông qua: Tháng 4 năm 2020. 



6. Báo cáo tổng kết Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 

quốc dân giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan kèm theo Kế hoạch 

số 80/KH-UBND ngày 23/4/2018. 

Cơ quan ban hành: UBND huyện. 

Thời gian trình thông qua: Tháng 4 năm 2020. 

7. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa - 

thông tin - thể thao giai đoạn 2016 - 2020. 

Cơ quan ban hành: UBND huyện. 

Thời gian trình thông qua: Tháng 10 năm 2020. 

8. Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương 

Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) 

Cơ quan ban hành: UBND huyện. 

Thời gian trình thông qua: Tháng 01 năm 2020. 

UBND huyện đăng ký nội dung đưa vào chương trình làm việc của Ban 

Thường vụ Huyện ủy năm 2020 với nội dung như trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện; 

- CVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 


