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CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2019 

 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC  

1. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các cơ quan trong việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông - lâm nghiệp; chỉ 

đạo sản xuất vụ mùa; thường xuyên theo dõi diễn biến sâu, bệnh hại cây trồng; 

triển khai các mô hình trình diễn; chỉ đạo chủ động tiêm phòng cho gia súc, gia 

cầm; kiểm tra các công trình thủy lợi, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng, công tác trồng rừng; tiếp tục triển khai công tác xây dựng 

nông thôn mới theo kế hoạch, đôn đốc các xã rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí 

nông thôn mới, trong đó đẩy nhanh tiến độ thẩm định các tiêu chí đã đạt của xã Tú 

Đoạn, đôn đốc thực hiện các công trình, dự án tại xã Tú Đoạn để đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

2. Tăng cường rà soát các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, bảo đảm chi 

kịp thời các chế độ chính sách hiện hành; tiến hành rà soát các nguồn vốn thuộc 

ngân sách huyện, quan tâm bố trí huy động các nguồn vốn để đầu tư cho các công 

trình, dự án đã và đang triển khai; phân bổ kịp thời các nguồn vốn khi có quyết 

định phân bổ vốn của UBND tỉnh cho huyện. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ thi công các dự án khởi công mới năm 2019 và lập thủ tục chuẩn bị đầu tư 

công trình vốn năm 2020, giải ngân các công trình đã thi công hoàn thành, được 

phê duyệt quyết toán, thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình đã có 

khối lượng và đủ điều kiện giải ngân; thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng các 

công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn huyện; tăng cường công tác quản 

lý đất đai, tài nguyên và môi trường, thực hiện các thủ tục bán đấu giá các khu đất 

theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án 

trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện các dự án trọng điểm.   

3. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ làm đường bê tông 

xi măng; kiểm tra giám sát công tác quản lý, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên 

vốn sự nghiệp cho các tuyến đường huyện quản lý; phối hợp quản lý và xử lý vi 

phạm hành lang đường bộ, đường sắt trên địa bàn huyện. Đôn đốc UBND thị trấn 

Lộc Bình và thị trấn Na Dương kiểm tra và lập biên bản xử lý đối với các trường 

hợp xây dựng nhà vi phạm Quy hoạch hoặc không có giấy phép xây dựng. Tăng 

cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn huyện, đặc biệt tại 2 thị trấn. 

 4. Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 

2020, hướng dẫn các trường tổ chức khai giảng năm học mới; duy trì phổ cập giáo 

dục các cấp học và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo tổ chức công 
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tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỉ 

niệm các ngày lễ thiết thực và có hiệu quả; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình, xây 

dựng các thiết chế văn hóa, gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá, cơ quan đơn vị 

văn hoá gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; duy trì, nâng cao 

hoạt động và tiếp tục đăng tải bộ thủ tục hành chính trên Trang thông tin điêṇ tử 

huyêṇ. Phối hợp với công ty tư vấn, các đơn vị liên quan xây dựng Đề án phát 

triển du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

5. Duy trì thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lươṇg 

khám chữa bệnh cho nhân dân ; chỉ đạo x ây dưṇg và giám sát vi ệc thực hiện Bô ̣

tiêu chí quốc gia về y tế xa ̃t ại các xã, thị trấn; tăng cường thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát các hoạt động hành nghề y dược tư 

nhân, an toàn thực phẩm; thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói 

giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn; chỉ đạo kiểm tra, đánh giá thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và các dự án vay vốn giải 

quyết việc làm năm 2019; phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em; thực hiện tiếp nhận, xét duyệt và chi trả các chế độ, chính sách 

BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục tổ 

chức thực hiện Kết luận số 62-KL/TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra tỉnh Lạng 

Sơn về việc chấp hành quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức; đảm bảo 

các chế độ đối với các đối tượng theo đúng quy định; tổ chức tuyển hợp đồng lao 

động năm học 2019 - 2020; ban hành quyết định giao biên chế trong cơ quan hành 

chính nhà nước năm 2019 sau khi được cấp trên thống nhất thông qua; thực hiện 

họp xét tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; tiếp tục thực hiện các 

nội dung công tác tuyển dụng viên chức năm 2019; tiếp tục tổ chức kiểm tra kỷ 

cương, kỷ luật hành chính; tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến 22 đề án 

sáp nhập thôn và 05 đề án sáp nhập xã, thị trấn theo định hướng của cấp trên; kế 

hoạch sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. 

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Thực hiện công tác xây 

dựng kiểm tra, rà soát, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; thực 

hiện các chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn và năm; tiếp 

tục đôn đốc các xã, thị trấn vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của 

Hương ước sửa đổi, bổ sung đã được công nhận, đặc biệt là các quy định về thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tiến hành các cuộc 

thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2019; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị 

thực hiện nghiêm túc pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng. Tập trung xem xét, xử lý, giải quyết dứt điểm các đơn thư còn tồn 

đọng thuộc thẩm quyền.  

8. Duy trì tốt chế đội trực sẵn sàng ch iến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ giao; 

thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định. Chuẩn bị các điều 

kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ thủ xã năm 2019. Duy trì thực hiện tốt công tác 
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đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác quản lý về an ninh 

trật tự trên địa bàn, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm 

bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện; nắm chắc tình hình đối với các địa bàn 

đã từng xảy ra các vụ việc khiếu kiện liên quan đến đất đai, đồi rừng, khai thác 

khoáng sản gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ, CUỘC HỌP 

1. Ngày 01/9/2019 

Lãnh đạo UBND huyện trực nghỉ lễ 02/9 theo lịch phân công. 

2. Ngày 02/9/2018 

Lãnh đạo UBND huyện trực nghỉ lễ 02/9 theo lịch phân công. 

3. Ngày 03/9/2019 

Lãnh đạo UBND huyện họp xét điều chỉnh ranh giới 03 loại rừng xã Mẫu 

Sơn, huyện Lộc Bình 

4. Ngày 04/9/2019 

- Chủ tịch UBND huyện làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình công tác của 

các lực lượng  tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân 

tỉnh kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Tú Đoạn 

- Lãnh đạo UBND huyện họp xem xét, giải quyết việc vi phạm phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi của các hộ dân tại hồ Nà Cáy. 

5. Ngày 05/9/2019 

- Lãnh đạo UBND huyện dự lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại một số 

trường theo kế hoạch. 

6. Ngày 06/9/2019 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- 

hành chính hệ không tập trung khóa 29 (2018 - 2019) tại huyện Lộc Bình 

7. Ngày 09/9/2019 

- Chủ tịch UBND huyện dự giao ban Thường trực Huyện ủy. 

8. Ngày 10/9/2019 

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ. 

9. Ngày 12/9/2019 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị sơ kết xây dưṇg nền quốc phòng toàn 

dân giai đoaṇ 2009 - 2019 tại tỉnh. 

- Lãnh đạo UBND huyện họp thống nhất giải quyết các vụ việc vướng mắc 

trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án: Bồi 

thường,giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn 

I – Công ty than Na Dương  
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10. Ngày 16/9/2019 

- Chủ tịch UBND huyện dự giao ban Thường trực Huyện ủy. 

11. Ngày 23/9/2019 

- Chủ tịch UBND huyện dự giao ban Thường trực Huyện ủy. 

12. Ngày 24/9/2019 

Họp UBND huyện tháng 9 năm 2019. Kỳ họp dự kiến thông qua các nội 

dung sau: 

12.1. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 

2019 (trình kỳ họp thứ 52 Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 19 Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

12.2. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 

2019 và xây dựng dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020 

(trình kỳ họp thứ 52 Ban Thường vụ Huyện ủy) 

 Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

12.3. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 (trình 

kỳ họp thứ 52 Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

12.4. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường 

giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo 

hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao (BT) 9 

tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 (trình kỳ họp thứ 52, 
Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

12.5. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 

18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý và bảo 

vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 gắn với công 

tác quản lý trật tự đô thị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 

2019 (trình kỳ họp thứ 52, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

12.6. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng 

cuối năm 2019 (trình kỳ họp thứ 52, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần 
thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
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12.7. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (trình kỳ họp thứ 52, Ban 
Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

12.8. Dự thảo Quyết định của UBND huyện ban hành Quy định tiêu chí 

tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn huyện Lộc Bình 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

12.9. Kế hoạch triển khai đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn 

Lộc Bình và Na Dương, huyện Lộc Bình 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

13. Ngày 25/9/2019 

Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ. 

14. Ngày 30/9/2019 

Chủ tịch UBND huyện dự giao ban Thường trực Huyện ủy. 

15. Dự kiến ngày 01/10/2019 

Lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ 52 Ban Thường vụ Huyện ủy. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ các nội dung được giao, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây 

dựng văn bản trình kỳ họp tháng 9 năm 2019 của UBND huyện; báo cáo đồng chí 

Lãnh đạo UBND huyện phụ trách để kiểm duyệt, chỉ đạo.  

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu kiểm tra, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung, Ủy ban nhân dân 

huyện sẽ thông báo sau./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                   
- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PCVP và các CV;                                                                 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Vy Thị Bằng 
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