
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

Số:  235/CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lộc Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2018 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND huyện năm 2019 

 

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

Căn cứ Chương trình số 75-CTr/HU ngày 07/12/2018 của Huyện ủy Lộc 

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

năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND 

huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; 

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 2019, cụ thể như sau: 

A. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NĂM 2019 

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 2019 (trình kỳ 

họp thứ 44, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

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

02/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2016 - 2020 (Trình kỳ họp thứ 44, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

3. Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2019 trên địa bàn 

huyện Lộc Bình. 

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

4. Quyết định 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 2019 

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

5. Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với tỉnh 

năm 2019. 

Đơn vị chuẩn bị: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện được giao xây 

dựng kế hoạch. 

Đơn vị chuẩn bị: Hội Khuyến học huyện 
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II. PHIÊN HỌP THÁNG 02 

1. 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 2019 (trình kỳ 

họp thứ 45, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

2. Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy 

về việc thành lập Đoàn đại biểu huyện Lộc Bình sang tham dự các hoạt động kỷ 

niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2019 tại huyện Ninh Minh (Trung Quốc) (trình kỳ 

họp thứ 45, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

3. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 

10/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển du lịch trên 

dịa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2016-2020 (trình kỳ họp thứ 45, Ban Thường vụ 

Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

4. Đề án xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Lộc bình, huyện Lộc Bình đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2023 (trình kỳ họp thứ 45, Ban Thường vụ Huyện 

ủy) 

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

5. Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về công tác giảm nghèo năm 2019 

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

6. Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện về nhiệm vụ thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2019 

Đơn vị chuẩn bị: Chi Cục thuế 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 2019 (trình kỳ họp thứ 

46, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện) 

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

2. Kế hoạch thực hiện tổ chức sắp xếp lại các thôn có quy mô dân số dưới 50 

hộ dân trên địa bàn các xã thuộc huyện (trình kỳ họp thứ 46, Ban Thường vụ Huyện 

ủy; trình Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ 

3. Đề án sáp nhập các xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô 

dân số hoặc diện tích tự nhiên: Sáp nhập xã Minh Phát với xã Hiệp Hạ, sáp nhập 

xã Như khuê với xã Nhượng Bạn (trình kỳ họp thứ 46, Ban Thường vụ Huyện ủy; 

trình Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ. 



 3 

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) quý I 

năm 2019 (trình kỳ họp thứ 46, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

5. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 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 quý I năm 2019 (trình kỳ họp thứ 46, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

6. Kế hoạch công tác phổ cập, xóa mù chữ năm 2019 

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

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

nông thôn mới quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019  

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

8. Kế hoạch của UBND huyện về triển khai công tác chống thất thu thuế tài 

nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng 

sản trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2019 

Đơn vị chuẩn bị: Chi cục Thuế. 

9. Kế hoạch khoanh vùng bảo vệ và cấp giấy chứng nhận quyền xử dụng 

đất cho các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2019.  

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

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 2019 (trình kỳ họp 

thứ 47, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

2. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh giai 

đoạn 2019 - 2020 (Trình kỳ họp thứ 47, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

3. Quyết định của UBND huyện thành lập tổ chống thất thu theo Kế hoạch 

số 193/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND huyện; Kế hoạch số 82a/KH-

UBND ngày 02/4/2018 của UBND huyện và các kế hoạch khác ban hành trong 

năm 2019. 

Đơn vị chuẩn bị: Chi cục Thuế huyện. 

4. Kế hoạch tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số, giai đoạn 2019 - 2024. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc. 
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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 2019 (trình kỳ họp 

thứ 48, 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 2018 

(trình kỳ họp thứ 49, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 18 Ban 

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

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

2. 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 2019 (Trình kỳ họp 49, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội 

nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

3. 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 2019 (Trình kỳ họp 49, Ban 

Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 

trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

4. Báo cáo kết quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Thanh tra huyện. 

5. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2019 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Thanh tra huyện. 

6. Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Công an huyện. 

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 2019 (trình 

kỳ họp thứ 49, Ban Thường vụ Huyện ủy; trình Hội nghị lần thứ 18 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 của UBND huyện về công tác giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (Trình kỳ họp HĐND huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. 
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9. Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường 

trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của 

HĐND huyện khóa XIX (trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện 

10. Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ 

11. 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 sư ̣lañh đaọ của Đảng đối với 

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

huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (trình kỳ 

họp thứ 49, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

12. Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

đã đăng ký với tỉnh năm 2019 

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

13. 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) 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (trình kỳ họp thứ 49, 

Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

14. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 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 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (trình 

kỳ họp thứ 49, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

15. Báo cáo công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (trình kỳ họp thứ 49, Ban Thường vụ 

Huyện ủy)   

Đơn vị chuẩn bị: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. 

16. Các dự thảo Nghị quyết trình HĐND huyện 

16.1. Tờ trình của UBND huyện (Trình kỳ họp BTV Huyện ủy, Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện) và Nghị quyết của HĐND 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 2019.  

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
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16.2. Tờ trình của UBND huyện (trình kỳ họp thứ 49, Ban Thường vụ Huyện 

ủy; trình Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) và  dự thảo Nghị 

quyết của HĐND về phê duyệt Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách huyện năm 2018  

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

16.3 Tờ trình của UBND huyện (trình kỳ họp thứ 49, Ban Thường vụ Huyện 

ủy trình; trình Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND 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 2019 

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

16.4. Tờ trình của UBND huyện (trình kỳ họp thứ 49, Ban Thường vụ Huyện 

ủy trình; trình Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

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

VII. PHIÊN HỌP THÁNG 7 

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 2019 (trình kỳ họp 

thứ 50 Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

2. 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 02/9/2019 

(trình kỳ họp thứ 50, Ban Thường vụ Huyện ủy). 

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

3. Quyết định danh mục và giao làm chủ đầu tư công trình năm 2020 

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

VIII. PHIÊN HỌP THÁNG 8 

1. 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 2019 (trình kỳ họp 

thứ 51 Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

2. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 31-KL/HU ngày 21/6/2016 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 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 2016 - 2020 (trình kỳ họp thứ 51 Ban Thường vụ Huyện 

ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 
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3. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 

11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác xây dựng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2016-2020 (Trình kỳ họp 

thứ 51 Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

4. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 

11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn bản, khu phố 

trong tình hình mới 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

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 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. 

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. 

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. 

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 

5. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 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 

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 
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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. 

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. 

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 2019 (trình kỳ 

họp thứ 53 Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

2. Tờ trình của UBND huyện về việc sử dụng dự phòng ngân sách huyện 

năm 2019 

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

3. Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020 (trình kỳ họp thứ 54 Ban Thường 

vụ Huyện ủy 

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

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 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (trình kỳ họp 

thứ 54 Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện) 

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

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

năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (trình kỳ họp thứ 54 Ban 

Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

trình kỳ họp HĐND huyện) 

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

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

nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2019, phương án phân bổ ngân 

sách địa phương năm 2020 (trình kỳ họp HĐND huyện; trình Hội nghị lần thứ 19 

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

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

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

nại, tố cáo năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (trình kỳ họp HĐND huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Thanh tra huyện. 
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5. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

(trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Thanh tra huyện. 

6. Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019; nhiệm vụ giải 

pháp năm 2020 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Công an huyện. 

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

thôn mới năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 (trình kỳ họp thứ 54 Ban 

Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 19 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 của UBND huyện về công tác giải phóng mặt bằng năm 2019; 

nhiệm vụ giải pháp năm 2020 (trình kỳ họp HĐND huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. 

9. Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường 

trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của 

HĐND huyện khóa XIX (trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện 

10. Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019; phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2020 (trình kỳ họp HĐND huyện) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ 

11. Báo cáo thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kết quả giám sát 

chuyên đề công tác xây dựng, quản lý và sử dụng đường GTNT trên địa bàn huyện  

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

12. Các Tờ trình của UBND huyện và dự thảo các Nghị quyết của HĐND 

huyện trình tại kỳ họp cuối năm HĐND huyện 

12.1. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND về mục 

tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. 

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

12.2. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của của HĐND 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 2020. 

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

XII. PHIÊN HỌP THÁNG 12 

1. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 

14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sư ̣lañh đaọ của Đảng 

đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên 
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địa bàn huyện năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (trình kỳ họp thứ 54 

Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

2. Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện 

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

3. 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) năm 

2019 (trình kỳ họp thứ 55, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

4. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 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 năm 2019 (trình kỳ họp thứ 55, 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 2019 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 
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