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CHỈ THỊ 

Về việc phát động Phong trào Ra quân đầu xuân 

 làm đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi năm 2020 

Để nâng cao hiệu quả của phong trào Ra quân đầu xuân (RQĐX) năm 2020, 

tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực, chuẩn bị tốt các 

điều kiện phục vụ cho sản xuất và đời sống Nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho 

việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh năm 2020 trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện chỉ thị các cơ quan, đơn 

vị và kêu gọi toàn thể Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Quan hưởng 

ứng và tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

1. Khẩn trương nạo vét, tu sửa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi, tích cực 

thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương nội đồng, xây dựng mới các công 

trình thuỷ lợi vừa và nhỏ ở những nơi có đủ điều kiện, gắn với Chương trình Mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phát động rộng rãi trong toàn dân, các 

cơ quan, trường học hưởng ứng, tham gia tích cực trồng các loại cây (Cây bóng 

mát, cây cảnh quan, cây lấy gỗ, cây ăn quả), trồng cây trên đất rừng, đất đồi, núi, 

trồng xung quanh trụ sở, cơ quan, trường học, ven đường quốc lộ, Trạm Y tế, Nhà 

văn hóa thôn phố.... 

2. Tích cực ra quân sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn. Đẩy 

mạnh việc mở mới, xây dựng mặt đường liên thôn, liên xã, đường nội đồng, đường 

ngõ xóm, trục đường vào các trường học với phương châm: “Dân làm, Nhà nước 

hỗ trợ vật tư, kỹ thuật” đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. 

3. Huy động đông đảo lực lượng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực 

tham gia phong trào với nhiều hình thức như: Tham gia lao động trực tiếp, đóng 

góp bằng tiền hoặc bằng vật chất, vật tư, tài sản, đất đai để xây dựng công trình 

giao thông, thủy lợi: 

- Đối với nông dân, mỗi lao động tham gia ít nhất 05 ngày công trở lên, công 

dân là lao động có sức khoẻ có tuổi đời từ 18 - 45 tuổi tham gia lao động thêm 02 

ngày công ngoài kế hoạch; 

- Đối với lực lượng cán bộ quản lý ngành giáo dục, giáo viên và học sinh các 

trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở từ lớp 6 trở lên thuộc địa bàn xã nào 

thì tham gia phong trào tại xã đó, đảm bảo mỗi giáo viên học sinh đóng góp ít nhất 

02 ngày công trở lên. Thực hiện các công việc chủ yếu như: Quét dọn đường, 

quanh khuôn viên nhà trường, sửa chữa các tuyến đường vào trường học, xây dựng 

sân trường hoặc tham gia cùng Nhân dân trong xã sửa đường vào Trạm Y tế, trụ sở 
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UBND xã, nạo vét khơi thông cống rãnh đường liên thôn, liên xã, trồng cây, trồng 

hoa tạo khuôn viên sạch đẹp, dọn vệ sinh môi trường...; 

- Đối với các lực lượng cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng 

vũ trang, lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đội ngũ giáo viên ở các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đội ngũ cán bộ, 

công chức các xã, thị trấn tham gia đóng góp bằng tiền 01 ngày lương thu nhập; 

- Đối với các hộ kinh doanh cá thể, các Tổ hợp tác và Hợp tác xã, các tổ 

chức và doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện, tham gia đóng góp bằng 

tiền, tùy lòng hảo tâm ít nhất từ 200.000 đồng trở lên. 

4. Các xã, thị trấn triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch trên cơ sở 

công khai dân chủ: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhà nước hỗ 

trợ một phần vật tư kỹ thuật. Gắn trách nhiệm, quyền lợi của từng hộ, từng thôn 

bản với việc quản lý sử dụng các công trình; 

Đối với những nơi điều kiện khó khăn, công trình có quy mô khá lớn. 

UBND xã, thị trấn có thể huy động nhân lực trong xã cùng tham gia. 

5. Các cơ quan chức năng liên quan của huyện tham mưu cho UBND huyện 

và hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện tốt theo phân công như sau: 

5.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm 

chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện lập kế hoạch chung, cơ chế 

điều hành và kế hoạch cung ứng vật tư, vật liệu cho các xã, thị trấn, hướng dẫn kỹ 

thuật, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị xã, thị trấn thực hiện theo kế hoạch. Tổng hợp 

tình hình, điều chỉnh kế hoạch và lập báo cáo tiến độ thực hiện, tổng kết phong trào 

RQĐX hàng năm.  

5.2. Phòng Tài chính và Kế hoạch: Cân đối ngân sách, thu và quản lý quỹ 

hỗ trợ phong trào RQĐX phục vụ tốt kế hoạch chung của huyện. 

5.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường phổ thông ở cơ sở xây 

dựng chương trình kế hoạch cụ thể, thống nhất với UBND xã, thị trấn tham gia 

phong trào một cách có hiệu quả. 

5.4. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông: Tổ chức xây dựng chương trình, lập kế hoạch tuyên truyền, cổ 

động về cuộc vận động phong trào và đưa tin kịp thời về những đơn vị, những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm động viên cổ vũ phong trào. 

5.5. Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể: Tích cực vận động 

đoàn viên, hội viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào. 

6. UBND các xã, thị trấn: Căn cứ kế hoạch chung của huyện và công việc 

cụ thể của xã mình, chủ động rà soát kế hoạch của đơn vị mình, nghiêm túc chỉ đạo 

thực hiện tốt các công việc theo kế hoạch. 
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Kiện toàn Ban Chỉ đạo ra quân đầu xuân năm 2020, do đồng chí Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban, có đại diện các ban, ngành, 

đoàn thể, các trưởng thôn, phố làm thành viên. Ban Chỉ đạo cấp xã có trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra việc triển khai thực hiện các danh 

mục đầu tư đã được thống nhất. 

7. Phong trào RQĐX năm 2020 chính thức được phát động bắt đầu từ ngày 

19 tháng 12 năm 2019 thống nhất trên địa bàn toàn huyện. Những đơn vị, cá nhân 

có thành tích xuất sắc tham gia phong trào này đều được biểu dương khen thưởng 

theo chế độ hiện hành. 

Phong trào RQĐX thực sự là một cuộc vận động lớn, có ý nghĩa quan trọng, 

là cơ sở thực hiện thắng lợi trên các lĩnh vực, nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội năm 2020. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn quán triệt sâu sắc và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Chỉ 

thị này được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, 

giáo viên, học sinh, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện được biết và nhiệt 

tình tham gia phong trào./. 

Nơi nhận:                                                                       
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở NN & PTNT tỉnh; 

- Sở KH&ĐT, Sở Công thương; 

- TT HU, TT HĐND huyện (B/c); 
- Các thành viên UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐRQĐX huyện; 

- Các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn; 

- Các doanh nghiệp, HTX;  
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;                         

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 


