
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

Số:  254/CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lộc Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2019 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2020 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Chương trình số 97-CTr/HU ngày 20/12/2019 của Huyện ủy Lộc 

Bình về chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND huyện về 

kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện Lộc Bình 

khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 

2016 - 2021; Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Lộc Bình về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xây dựng chương trình làm việc của 

UBND huyện năm 2020, cụ thể như sau: 

A. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NĂM 2020 

I. PHIÊN HỌP THÁNG 01  

1. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 (trình kỳ 

họp thứ 56, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

2. Tờ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp đón Đoàn 

đại biểu huyện Ninh Minh (Trung Quốc) sang tham dự các hoạt động kỷ niệm 

ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2020 tại huyện Lộc Bình (trình kỳ họp thứ 56, Ban 

Thường vụ Huyện ủy) 

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

3. Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

công tác quốc phòng, an ninh năm 2020 (trình kỳ họp thứ 56, Ban Thường vụ 

Huyện ủy) 

- Đơn vị chuẩn bị: Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

4. Quyết định của UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

huyện năm 2020. 
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Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

5. Quyết định giao biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

trong các cơ quan hành chính trực thuộc UBND huyện Lộc Bình năm 2020. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ 

II. PHIÊN HỌP THÁNG 02 

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 (trình kỳ 

họp thứ 57, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

III. PHIÊN HỌP THÁNG 3 

1. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 (trình kỳ họp thứ 

58, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện) 

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

2. Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 

(trình kỳ họp thứ 58, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

3. Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 13/3/2018 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 

đối với việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Lộc Bình 

(trình kỳ họp thứ 58, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ. 

4.  Báo cáo 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) do Công ty cổ 

phần xây dựng Xuân Quang lập (trình kỳ họp thứ 58, Ban Thường vụ Huyện ủy). 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

5. Báo cáo kết quả thực hiện Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định 

cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình 

thức đối tác công tư (PPP), hình thức Hợp đồng BT (trình kỳ họp thứ 58, Ban 

Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

6. Báo cáo của UBND huyện kết quả thực hiện Nghị quyết số 818/NQ-

BTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ. 

7. Kế hoạch thực hiện sáp nhập các thôn có quy mô dân số dưới 50 hộ dân 

và khu phố dưới 100 hộ dân năm 2020. 
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Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ. 

8. Kế hoạch của UBND huyện đánh biển số nhà trên địa bàn thị trấn Lộc 

Bình và thị trấn Na Dương.  

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

9. Quyết định của UBND huyện Ban hành quy định tiêu chí tuyến phố văn 

minh đô thị trên địa bàn. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

IV. PHIÊN HỌP THÁNG 4 

1. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 (trình kỳ họp 

thứ 59, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

V. PHIÊN HỌP THÁNG 5 

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 (trình kỳ họp 

thứ 60, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

VI. PHIÊN HỌP THÁNG 6 

1. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

(trình kỳ họp thứ 61, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 22 Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

2. Dự thảo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2020 - 2025 (trình kỳ họp thứ 61, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện (kỳ họp chuyên đề)). 

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

3. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (trình kỳ họp thứ 

61, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện). 

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

4. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (trình kỳ họp thứ 61, Ban 

Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện). 

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

5. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách 

huyện năm 2020 (trình kỳ họp thứ 61, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị 

lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
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6. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách 

huyện năm 2019 (trình kỳ họp thứ 61, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị 

lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

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

nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (trình 

kỳ họp thứ 61, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

8. Báo cáo 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) do Công ty cổ 

phần xây dựng Xuân Quang lập (trình kỳ họp thứ 61, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

9. Báo cáo kết quả thực hiện Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định 

cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình 

thức đối tác công tư (PPP), hình thức Hợp đồng BT (trình kỳ họp thứ 61, Ban 

Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

10. Báo cáo kết quả thực hiện dự án khu dân cư và tái định cư Bệnh viện thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình (trình kỳ họp thứ 61, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

11. Báo cáo kết quả xây dựng chợ thị trấn Na Dương, chợ nông sản thị trấn 

Lộc Bình theo hình thức xã hội hóa, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp, các cá 

nhân (trình kỳ họp thứ 61, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

12. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (trình kỳ họp HĐND 

huyện). 

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

13. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 

tâm 6 tháng cuối năm 2020 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

14. Báo cáo của UBND huyện về công tác giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

- Đơn vị chuẩn bị: Trung tâm Phát triển quỹ đất. 
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15. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri đa ̃đươc̣ Thường trưc̣ HĐND huyện  tổng hơp̣ báo cáo taị kỳ hop̣ thường lệ giữa 

năm 2020 của HĐND huyện khóa XIX (trình kỳ họp HĐND huyện).. 

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

16. Báo cáo công tác đảm bảo ANTT của UBND huyện 6 tháng đầu năm 

2020 (trình kỳ họp HĐND huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Công an huyện. 

17. Báo cáo của UBND huyện về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2020 (trình kỳ họp HĐND huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Thanh tra huyện. 

18. Thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

18.1. Tờ trình của UBND huyện xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về 

việc tiếp đón Đoàn đại biểu huyện Ninh Minh (Trung Quốc) sang tham dự các 

hoạt động kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

02/9/2020 (trình kỳ họp thứ 61, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

18.2. Tờ trình về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 

2020 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

18.3. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện 

về phê chuẩn Quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi 

ngân sách huyện năm 2019 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

18.4. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện 

về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2020 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

18.5. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

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

18.6. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện 

về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

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

VII. PHIÊN HỌP THÁNG 7 
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1. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 (trình kỳ họp 

thứ 62 Ban Thường vụ Huyện ủy). 

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

2. Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo thực hiện công tác 

tuyển quân năm 2021 (trình kỳ họp thứ 62 Ban Thường vụ Huyện ủy). 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

VIII. PHIÊN HỌP THÁNG 8 

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 (trình kỳ họp 

thứ 63 Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

IX. PHIÊN HỌP THÁNG 9 

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 2020 

(trình kỳ họp thứ 01, khóa XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 

02 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) 

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

2. 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 2020 (trình 

kỳ họp thứ 01, khóa XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 02 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) 

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

3. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 

11/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2017 - 2022 (trình kỳ họp thứ 01, khóa XXIII, 

Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 02 Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

4. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 11/9/2017 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối 

với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn 

huyện Lộc Bình (trình kỳ họp thứ 01, khóa XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình 

Hội nghị lần thứ 02 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

5. Báo cáo tổng kết 10 năm Nghị quyết số 19-NQ/HU ngày 06/7/2009 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc 

củng cố, đẩy mạnh phát triển mạng lưới Truyền thanh - Truyền hình huyện Lộc 

Bình giai đoạn 2009 - 2020 (trình kỳ họp thứ 01, khóa XXIII, Ban Thường vụ 

Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 02 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện). 
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Đơn vị chuẩn bị: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

6. 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 01, khóa XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

7. Báo cáo 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) do Công ty cổ 

phần xây dựng Xuân Quang lập (trình kỳ họp thứ 01, khóa XXIII, Ban Thường vụ 

Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

8. Báo cáo kết quả thực hiện Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định 

cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình 

thức đối tác công tư (PPP), hình thức Hợp đồng BT (trình kỳ họp thứ 01, khóa 

XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

9. Báo cáo kết quả thực hiện dự án khu dân cư và tái định cư Bệnh viện thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình (trình kỳ họp thứ 01, khóa XXIII, Ban Thường vụ 

Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

10. Báo cáo kết quả xây dựng chợ thị trấn Na Dương, chợ nông sản thị trấn 

Lộc Bình theo hình thức xã hội hóa, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp, các cá 

nhân (trình kỳ họp thứ 01, khóa XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

11. 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 2020. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

12. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

X. PHIÊN HỌP THÁNG 10 

1. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 (trình kỳ 

họp thứ 02, khóa XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

2. Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 (trình kỳ họp thứ 02, khóa 

XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
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3. Báo cáo 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 dường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 gắn với công tác quản lý trật 

tự đô thị trình kỳ họp thứ 02, khóa XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy (đề xuất đăng 

ký bổ sung)) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

XI. PHIÊN HỌP THÁNG 11 

1. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 (trình kỳ 

họp thứ 03 Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 03 Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện) 

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

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

nông thôn mới năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 (trình kỳ họp thứ 03 Ban 

Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 03 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

trình kỳ họp HĐND huyện) 

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

3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021 (trình kỳ họp thứ 03 Ban Thường vụ Huyện ủy, trình 

Hội nghị lần thứ 03 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện) 

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

4. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân 

sách huyện năm 2020; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021 (trình kỳ 

họp thứ 03 Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 03 Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện) 

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

5. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 02/12/2015 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, giai 

đoạn 2016-2020. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

6. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 

10/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc đẩy maṇh phát triển Du 

lịch trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo 

(trình kỳ họp thứ 03 Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 03 Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện). 

7. Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (trình kỳ họp HĐND huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ. 
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8. Báo cáo của UBND huyện về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 

(trình kỳ họp HĐND huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Thanh tra huyện. 

9. Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo ANTT của UBND huyện năm 2020 

(trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Công an huyện. 

10. Báo cáo của UBND huyện về công tác giải phóng mặt bằng năm 2020; 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 (trình kỳ họp HĐND huyện).. 

Đơn vị chuẩn bị: Trung tâm phát triển quỹ đất. 

11. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri đa ̃đươc̣ Thường trưc̣ HĐND huyện tổng hơp̣ báo cáo taị kỳ hop̣ cuối năm 2020 

của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

12. Thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

12.1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 (trình kỳ họp 

HĐND huyện). 

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

12.2. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện 

về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện 

và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

12.3 Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về 

phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

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

XII. PHIÊN HỌP THÁNG 12 

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 14/4/2017 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn 

huyện Lộc Bình năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (trình kỳ họp thứ 

04 Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Văn hóa và Thông tin 

3. Báo cáo 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) do Công ty cổ 

phần xây dựng Xuân Quang lập (trình kỳ họp thứ 04 Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 
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4. Báo cáo kết quả thực hiện Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định 

cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình 

thức đối tác công tư (PPP), hình thức Hợp đồng BT (trình kỳ họp thứ 04 Ban 

Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

5. Báo cáo kết quả thực hiện dự án khu dân cư và tái định cư Bệnh viện thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình (trình kỳ họp thứ 04 Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

6. Báo cáo kết quả xây dựng chợ thị trấn Na Dương, chợ nông sản thị trấn 

Lộc Bình theo hình thức xã hội hóa, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp, các cá 

nhân (trình kỳ họp thứ 04 Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Chương trình làm việc năm 2020 của UBND 

huyện xây dựng chương trình làm việc của cơ quan, đơn vị mình. Trực tiếp chỉ 

đạo chuẩn bị các nội dung được giao theo Quy chế làm việc của UBND huyện. 

Chuẩn bị trình bày các văn bản được giao trình bày tại kỳ họp thường kỳ của 

UBND huyện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về các nội dung đã được 

giao. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện giúp UBND huyện theo dõi, 

đôn đốc và tổ chức thẩm tra các nội dung được giao chuẩn bị của các đơn vị và 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện để trình tại các kỳ họp thường kỳ của UBND 

huyện. 

Trong quá trình thực hiện căn cứ vào tình hình thực tế và sự chỉ đạo của 

UBND tỉnh, các sở, ngành cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, 

UBND huyện sẽ điều chỉnh, bổ sung Chương trình làm việc cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện;                                                 

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; các CV;                                                              

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 
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