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của Thường trực Huyện ủy Văn 

Quan tại buổi làm việc với  

Đảng ủy xã Tràng Các 

 

                  Kính gửi:  

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

Văn hóa và Thông tin; 

- UBND xã Tràng Các. 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 35-TB/HU ngày 23/10/2020 của Thường 

trực Huyện ủy Văn Quan tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Tràng Các.  

Ủy ban nhân dân huyện giao các cơ quan, đơn vị, UBND xã Tràng Các thực 

hiện các nội dung sau: 

1. UBND xã Tràng Các 

- Khẩn trương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền thực 

hiện nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác từng năm (Chương 

trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Quyết định phân công 

nhiệm vụ thành viên UBND xã). 

Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong Chương trình làm việc toàn 

khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế làm 

việc của Ủy ban kiểm tra, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã; Quyết định 

phân công nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Tập trung cụ thể hóa 

Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Nghiên cứu, tổ chức các hội nghị chuyên đề để rà soát, đánh giá, xác định 

lợi thế của địa phương, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong giai đoạn 2020 - 

2025 và nhiệm vụ của từng năm: 

Tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tăng cường thực hiện 

các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động, phối hợp, kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ từ cấp ủy, 

các cơ quan, ban ngành xã đến từng người ở thôn, bản để tạo sự chuyển biến trong 

nhận thực h và hành động thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trên địa bàn xã. Tập 

trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, bám sát chương trình tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới của huyện; xác định sản phẩm chủ 

lực của địa phương để định hướng, hình thành vùng sản xuất; tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá hiệu quả của mô hình để có giải pháp phù 

hợp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả của các mô hình sản xuất hiện có, đồng thời 



2 

tăng cường công tác thông tin, phối hợp với cơ quan chuyên môn để kịp thời tháo 

gỡ khó khăn. Tiếp tục đẩy mạnh truyên truyền, vận động thực hiện tốt phong trào 

ra quân đầu xuân, phong trào xây dựng Nông thôn mới. Thường xuyên quan tâm 

chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật 

nuôi. Tăng cường công tác nắm dư luận, giải quyết kịp thời các vụ việc an ninh trật 

tự xảy ra trên địa bàn, không để phát sinh các điểm nóng. 

 - Tập trung rà soát và chỉ đạo đồng bộ thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới 

theo kế hoạch đã đề ra; xây dựng lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng tổ chức, từng cá nhân; tăng cường công tác đề xuất, góp ý của từng đảng ủy 

viên; đồng thời báo cáo, đề xuất với huyện, các cơ quan chuyên môn để cùng tháo 

gỡ khó khăn, điều chỉnh cách thức thực hiện cho phù hợp. 

 - Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực và chất lượng chỉ đạo, điều hành, 

thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, tham mưu đề xuất, chất 

lượng hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức; đề cao vai trò gương mẫu 

của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cấp ủy, chính 

quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, công chức; quan tâm nâng 

cao chất lượng sinh hoạt từ đảng ủy về đến chi bộ, nhất là công tác sinh hoạt 

chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, bám sát nhiệm vụ, sâu sát địa bàn cơ sở, 

kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ.  

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: xem xét việc đầu tư thực hiện bê tông tuyến 

đường từ Ủy ban nhân dân xã đến tiếp giáp xã Xuân Long, huyện Cao Lộc. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: nghiên cứu phương án hỗ trợ kỹ thuật, nhân 

giống cây chủ lực của xã (cây Trám đen). 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin: xem xét việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các 

nhà văn hóa thôn theo chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là các thôn đã sáp nhập. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã Tràng Các 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HU, TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Lương Đình Toại 

 


