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I- Lãnh aao, chi do thirc hin mt so nhim vi tr9ng tam 

1. Chi dao tip tiic trin khai thc hin tái ca cu ngânh nông nghip gãn vád 
xay drng nông thôn moi, chi do th?c hin tIch circ Chirang trInh mi xã mt san 
phâm OCOP. Lãnh dao,  chi  dao  các cap, các ngành ra quân dâu xuân lam thui lai, 
nu'âc sinJa hoat và v sinh môi tnrng, lam ththng giao thông nông. Chü dng 
phèng chông dói, ret, dch bnh cho cay trông, vt nuôi; phông, chông cháy rung 
trong müa khô. Triên khai chucing trInh, kê hoch xây dvng  nông thôn mó'i nàm 
2020. Tang cumg cong tác thu gom, xü 1 rae thai, v sinh môi triRmg truó'c, trong 
và sau Têt nguyen dan. Day ninh cong tác thu ngân sách, thirc hin trit dê các 
bin pháp tiêt kim chi, chông that thoát, lang phi ngân sách nhà nuc. Xây drng 
kê hoach  triên khai Nghj quyêt so 35 - NQ/HU, ngày 19/12/20 19 cüa Ban Thii?ing 
vii Huyn iy Bãc San ye tang cung cong tác v sinh môi trumg trên dja bàn 
huyn Bäc San den nãm 2025 và nhüng näm tiêp theo. Chuân bj các diêu kin to 
chirc Hi nghj gap mat dâu xuãn giüa länh dao  huyn vói các doanh nghip dâu tix 
trên dia bàn. 

2. Chi dio thirc hin t& cong tác giáo diic và dao tao; các hoat dng van hoá, 
thông tin, the thao; tang cuông cong tác tuyên truyên trên các phuang tin thông 
tin di chiing ye các hot dng m'rng dat nu'óc dôi mói, 
miing Dãng, mmg Xuân; to chrc tOt cac hot dng K nim 90 nàm Ngày thành 
1p Dâng Cong  san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 79 nàm ngày thành 1p 
Di cü'u quôc quân Bäc Son (23/02/1941-23/02/2020)... ban hành Kê hoach thirc 
hin Dê an phát triên Du ljch huyn Bãc San nàm 2020; kê hoch triên khai Nghj 
quyêt so 36 - NQ/H1J, ngày 19/12/20 19 cUa Ban Thung vii Huyn üy BAc San ye 
xây dmg con nguè'i Bãc Son van minh, than thin, k' cu'ong. Tang cumg quàn 1 
nhà nu&c ye ton giáo, thirc hin tot chInh sách dan tc, tOn giáo. 

3. Nâng cao cht hxçing Cong tác khám chUa bnh, thirc hin có hiu qua các 
chuang trInh mic tiêu quOc gia ye y tê; tIch crc tuyên truyenphông, chông dch 
bnh, dam bào v sinh an toàn thirc phâm triió'c, trong và sau Têt nguyen dan Canh 
T và rnüa Lé hi närn 2020. Các cap u dáng, chInh quyên, cc' quan, don vi quán 
trit, triên khai thirc hin nghiem tiic. Cong van so 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 
ciia Ban BI thu Trung uong Dãng, Chi th sO 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 cüa Thu 
tuóng ChInE phü, Cong din sO 02/CD-UBND ngày 3 1/01/2020 cüa Chü tjch 
UBNID tinE Lang Son và các van ban chi dao cüa tinh, huyên ye phông, chOng djch 
bnh viêrn dLrèng hO hap cap do chüng mó'i cüa vi riit Cô-rô-na gay ra; xác dinE 
dày là nhim vi trpng tam, cap bach phài tap trung iãnh dao, clii dao, to chuc thuc 
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hin. Tang ciRing cong tác truyn thông dn timg can b, dãng viên vâ nhn dan v 
tInh chit nguy hMm và tác hi nghiêm tr9ng cüa djch do chüng mó'i cüa vi tht Cô-
rô-na gay ra; nâng cao nli4n tht'rc, thtrc và trách nhim cho ngiiñ dan tir dir 
phông là chinh, dr phông cho bàn than, gia dInh và cong dông. 

4. Thrc hin tht cong tác tuyn quân và t chirc Lê giao nhan quân näm 
2020 bâo dam chat  chê, dung quy dnh. Tang cu'èng các bin pháp giU' gin an ninh 
chInE trj, trt tir an toàn xã hi, an toàn giao thông, phông cháy, chtra cháy; bào v 
an toàn tuyt dôi các m11c tiêu chInh trj, kinh tê, van hóa và các dja bàn tr9ng diem, 
các khu vui chai dOng ngirôi trong dp Têt và lê hi. Thrc hin tot cong tác tiêp 
cong dan; nâng cao chat luçmg, hiu qua giái quyêt dun thu khiêu ni, to cáo và 
phông chông tham nhüng, lang phi. 

5. Chi d.o trin khai các nEim vti v cong tác xây dirng Dàng, h thng 
chInE trj và to chirc di hi các chi, dàng b co sâ theo Kê hoach. Tang cuàng 
kiêm tra vic chap hành k 1ut, k ciiang hành banE chInh; phát buy vai trô néu 
guong cüa can b, dãng viên nEat là ngithi thmg dâu. Tp trung triên khai thirc hin 
các rnic tiêu, kê hoich phát triên kinh tê - xã hôi, d1r toán ngân sách nba nu6c nAm 
2020. 

II- To chfrc các hi ngh 

1. Hi nghj giao ban Throng trijc Huyn fly 

- Thii gian: Ngãy 20/02/2020 (Thu Nãm) 

- Ni dung: Dánh giá tinE hInh kM qua cOng tác lãnh dao, chi dao  tháng 02, 
rthim vii tr9ng tam cOng tác tháng 03 nãm 2020. 

2. Hi ngh giao ban cong tác tháng 02 nàm 2020 

- Thii gian: Ngày 21/02/2020 (Thu Sáu) 

- Ni dung: DanE giá tInh hInh kM qua cOng tác lãnh do, chi do tháng 02, 
nhirn viii tr9ng tarn cong tác tháng 03 näm 2020. 

3. Hi nghj Ban Thirong vi Huyn fly (Ki hQp Ian thfr 72) 

- Thii gian: Ngày 24/02/2020 (Thu Hai) 

- Ni dung: 

+ Báo cáo kM qua cOng tác lãnh dao,  chi d.o tháng 02; nhim vii tr9ng tam 
cOng tác tháng 03 näm 2020 ( VànphôngHuyn u chuán b). 

+ Cong tác xây dirng Dãng (Các Ban XDD Huyn uj chuá'n b). 

+ Cong tác quân l, diêu hành cüa chInh quyên Nba nuc (UBND huyn 
chuán b 

Can cir chu'ung trinh cong tác tháng 02/2020 cüa Ban Ch.p hành Dáng b 
huyn, Ban ThuôT1g vii Huyn uST, các Chi, Dáng b trrc thuc, các Ban xây dmg 
Dâng, Van phông Huyn üy, Van phông HDND & UBND huyn chñ dng xây 
dirng chixung trInh cOng tác, chuân bj các tài lieu, báo cáo kêt qua cong tác thang 
02, nhiêm vu trpng tarn cOng tác tháng 03 närn 2020 gui Thung trirc Huyn u 
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(qua Van phông Huyn ur) truirc ngiy 14/02/2020 d tng hçip báo cáo trInh Ban 
Thuô'ng vi1 Huyn üy theo quy djnh.I. 

Nai nhiân:  
- Thuxng Huyn ur (B/c), 
- Các d/c Huyn u viên, 
- Các Ban xây dmg Dãng, VP Huyên u, 
- Các Chi, Dãng bô truc thuôc, 
- VPHDND&UBND huyn, 
-Lu'uVT. 

Mai Thj Hinh 
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