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CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2020 

 

  

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC  

1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019-

2020; chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác ra quân trồng cây đầu xuân; duy 

tu, sửa chữa công trình giao thông nông thôn, thủy lợi đảm bảo cho sản xuất 

nông nghiệp; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và 

vật nuôi; phòng chống đói rét cho đàn gia súc; tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ rừng. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới. 

2. Chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020; tăng cường 

công tác kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại nhất là gia cầm, thủy 

sản…; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. Triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng năm 2020; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy 

nhanh tiến độ thi công và giải ngân thanh toán các công trình. 

3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công 

tác thông tin tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

2020. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội Tổ chức các hoạt động 

thăm hỏi, tặng quà Tết cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, 

người có công, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiêu biểu; các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.. Nâng 

cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường công 

tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và 

phòng chống các dịch bệnh. 

4. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực theo quy định; chỉ đạo 

chuẩn bị cho công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tăng cường 

công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông nhất là trước, trong và sau tết. Thực hiện tốt công tác 

đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân. Đôn đốc, chỉ đạo công tác giải quyết 

đơn thư, khiếu nại của công dân. 

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

1. Ngày 01/01/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, thị trấn: 

Thị trấn Lộc Bình, Thống Nhất, Minh Hiệp, Khánh Xuân, Đông Quan. 
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- Lãnh đạo UBND huyện họp đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở 

năm 2019. 

2. Ngày 03/01/2020 

Lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ 55 Ban Thường vụ Huyện ủy. 

3. Ngày 06/01/2020 

- Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến triển khai các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp triển khai đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa GDPT.  

- Lãnh đạo UBND huyện tham gia cùng đoàn của Ban Quản lý khu 

Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm việc với huyện Ninh Minh, 

Trung Quốc. 

4. Ngày 07/01/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Thủ trưởng Bộ tư lệnh quân khu 

1 thăm hỏi, tặng quà các đơn vị, địa phương, các gia đình khó khăn, gia đình 

chính sách tiêu biểu nhân dịp tết Canh Tý 2020. 

- Lãnh đạo UBND huyện họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết Công tác Công đoàn 

năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020. 

- Lãnh đạo UBND huyện họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ 

hội hoa Đào Xứ Lạng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020. 

5. Ngày 08/01/2019 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh quý IV năm 2019.  

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp tổng kết công tác Kho bạc Nhà nước 

năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, 

triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Tại Sở GTVT. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội Chi bộ Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông. 

6. Ngày 09/01/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hôị nghi ̣ tổng kết công tá c quốc phòng , 

quân sư ̣điạ phương , Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai 

nhiêṃ vu ̣năm 2020.  
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- Lãnh đạo UBND huyện dự Họp tổng kết Ban Chỉ đạo thu ngân sách 

trên địa bàn tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.  

7. Ngày 10/01/2020 

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020. 

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với đoàn công tác của Hội đồng Dân 

tộc của Quốc hội. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hôị nghi ̣ tổng kết năm 2019, triển khai 

nhiêṃ vu ̣năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả.  

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối 

hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Huyện ủy 5 huyện biên giới, 

năm 2019. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội thảo về đề tài Nghiên cứu sử dụng tro 

xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn.  

8. Ngày 11/01/2020 

 - Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn 

thực phẩm. 

 9. Ngày 13/01/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện tham gia thăm, tặng quà, chúc tết các đơn vị, 

lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 

2020. 

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết một số hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn tại xã Đông Quan. 

- Lãnh đạo UBND huyện họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân 

hàng Chính sách xã hội quý IV năm 2019 

- Lãnh đạo UBND huyện họp Thường trực HĐND huyện. 

 10. Ngày 14/01/2020 

 - Lãnh đạo UBND huyện tham gia thăm, tặng quà, chúc tết hộ gia đình 

chính sách, người có công nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

 - Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình 

MTQG xây dựng Nông thông mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 

năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

11. Ngày 15/01/2020 

 - Lãnh đạo UBND huyện tham gia thăm, chúc tết của lãnh đạo tỉnh đối 

với một số cơ quan, đơn vị, Trung tâm Hy vọng huyện Lộc Bình, Nông lâm 

trường 196 nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 
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 - Lãnh đạo UBND huyện tham gia cùng đoàn của Tỉnh thăm và chức 

tết Trung đội Dân quân thường trực xã Tú Mịch và 02 hộ gia đình tại xã 

Thống Nhất. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành kỳ chuyên đề và 

gặp mặt các  đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ 

nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. 

 12. Ngày 16/01/2020 

 - Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND 

huyện năm 2019. 

- Hội nghị triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 

điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 

2020. 

- Họp UBND huyện tháng 01 năm 2020, tại kỳ họp dự kiến thông qua 

các nội dung sau: 

12.1. 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. 

12.2. 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. 

12.3. 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. 

12.4. 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. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

12.5. 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. 

13. Ngày 21/01/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện thăm, dâng hương viếng Nghĩa trang Liệt sĩ 

huyện. 
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- Lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ 56 Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14. Ngày 24/01/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện tổ chức thăm, tặng quà và chúc tết tại Trung 

tâm Y tế huyện, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu Chi Ma, Điện Lực Lộc Bình, Công ty Nhiệt điện Na Dương, Công ty 

Than Na dương, Hợp tác xã Tiến Đạt. 

15. Từ ngày 23/01 đến ngày 29/01/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện trực và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý theo 

quy định (Có thông báo lịch trực cụ thể). 

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 01 năm 2020 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./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                   
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện;   

- TAND huyện, Viện KSND huyện;                                              

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PCVP và các CV;                                                              

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Thanh Hùng 
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