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Kính gửi: 

 

 

- Các phòng: Nông nghiệp và PTNT; Kinh tế và Hạ tầng; 

Nội vụ;Văn hóa - Thông tin; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

- Công an huyện; 

- Ban CHQS huyện. 

Thực hiện Quyết định số 2173-QĐ/TU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 

về phê duyệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

năm 2020 của Huyện ủy Văn Quan và Công văn số 1285-CV/HU ngày 14/02/2020 

của Huyện ủy Văn Quan về việc giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan giao các cơ quan, đơn vị tham mưu xây 

dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Kế hoạch xây dựng xã Hữu Lễ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; lựa chọn 

xây dựng xã Trấn Ninh (xã đặc biệt khó khăn) đạt trên 10 tiêu chí về nông thôn mới. 

Năm 2020 tăng bình quân toàn huyện 01 tiêu chí trở lên (từ 11,3 tiêu chí lên 12 tiêu 

chí trở lên). Phấn đấu xây dựng hoàn thành ít nhất 01 Khu dân cư kiểu mẫu. 

- Kế hoạch xây dựng ít nhất 01 sản phẩm theo chuỗi giá trị trong sản xuất 

nông nghiệp. Xây dựng 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; hoàn thành khu trưng 

bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp huyện. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Kế hoạch huy động nguồn lực phát triển đường giao thông nông thôn có 

hiệu quả. Phấn đấu xây dựng hoàn thành được 05km mặt đường BTXM trục xã và 

10km mặt đường BTXM trục thôn đảm bảo tiêu chuẩn đường GTNT, đáp ứng tiêu 

chí nông thôn mới. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Kế hoạch tổ chức các sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương 

Văn Tri với các nội dung tuyên truyền thân thế, sự nghiệp đồng chí Lương Văn 

Tri; xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí 

Lương Văn Tri; tổ chức các sự kiện kỷ niệm. 

4. Phòng Nội vụ 
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- Xây dựng Kế hoạch ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động truyền đạo trái phép trên 

địa bàn huyện Văn Quan. 

- Xây dựng Kế hoạch tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện 

nghiêm túc quy định nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở. 

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thành 

khối lượng công tác giải phóng mặt bằng công trình Đường dẫn cầu Tân Sơn; dự 

án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ trung tâm và khu dịch vụ thương mại thị trấn 

Văn Quan. Phấn đấu khối lượng giải phóng mặt bằng đạt trên 50% đối với các dự 

án lớn trên địa bàn huyện. 

 6. Công an huyện 

Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn huyện 

Văn Quan.  

7. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Xây dựng kế hoạch hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2020. 

(Quyết định số 2173-QĐ/TU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn và Công 

văn số 1285-CV/HU ngày 14/02/2020 của Huyện ủy Văn Quan gửi trên IOffice). 

Các Kế hoạch hoàn thành và ban hành trước ngày 26/02/2020. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:               
- Như trên (T/h); 

- TT HU, TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

 

 

     

   


