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I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC  

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, Nghị quyết của HĐND huyện và các Quyết định của UBND huyện về nhiệm 

vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tập 

trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với 

tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở kết quả đã đạt được, rà soát lại các nhiệm vụ, 

mục tiêu kế hoạch năm 2020, xác định các giải pháp cụ thể, tăng cường chỉ đạo, điều 

hành, tổ chức thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất. Chỉ đạo, đôn đốc 

các cơ quan đơn vị, hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020 theo quy định. 

2. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa; chuẩn bị các 

điều kiện sản xuất vụ đông; phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đẩy 

mạnh việc tuyên truyền, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xây dựng kế 

hoạch cụ thể (rõ nội dung, địa chỉ, giải pháp,...) và tăng cường thực hiện để hoàn 

thành các chỉ tiêu năm 2020 về lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn. 

đăng ký các mô hình phát triển sản xuất Chương trình 135, Chương trình xây dựng 

nông thôn mới năm 2021 trong quý IV năm 2020, để sang năm 2021 sớm tổ chức 

triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời vụ. Chuẩn bị cây giống (xem xét đối với cây 

Mác ca hoặc các cây trồng cảnh quan) để tổ chức Tết trồng cây năm 2021. Tiếp 

tục rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong công tác thu, nộp Quỹ Phòng chống 

thiên tai năm 2020. Định hướng Nhân dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. 

Đốc các xã tích cực triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

năm 2020, đặc biệt là xã Khuất Xá, Tú Mịch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 

trong năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành xây dựng khu dân cư 

kiểu mẫu và xây dựng thôn nông thôn mới tại các thôn của các xã biên giới đặc 

biệt khó khăn. 

3. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện, rà 

soát, thu triệt để các nguồn thu, chống thất thu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, 

phấn đấu thu đạt và vượt dự toán đề ra; chi ngân sách tiết kiệm, đúng mục đích, 

đúng quy định. Triển khai xây dựng và giao dự toán ngân sách năm 2021 kịp thời, 

đúng quy định. Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công 

trình trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán các công trình thi công 

hoàn  thành; tiến hành giải ngân kịp thời đối với các công trình đã có khối lượng 

hoàn thành, công trình được phê duyệt quyết toán; triển khai kế hoạch đầu tư công 

năm 2020 theo quy định.  
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4. Tiếp tục triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, đặc biệt là các 

tuyến đường xã được tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư theo Đề án 109 năm 2020. 

Xây dựng kế hoạch cụ thể (rõ nội dung, địa chỉ, giải pháp,...) và đẩy nhanh tiến độ 

để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 về giao thông nông thôn. Tiếp tục thực 

hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế 

hoạch số 183/KH-UBND ngày 21/7/2020 của UBND huyện. Thực hiện thẩm định 

và phê duyệt nhiệm vụ 04 đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng 

nông thôn mới đối với 04 xã sau sáp nhập (Thống Nhất, Khánh Xuân, Minh Hiệp, 

Đông Quan); đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ của huyện lập quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 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 lập phương án sử dụng đất do Công ty lâm 

nghiệp trả về địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án trọng điểm.  

5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; 

xây dựng kế hoạch năm học 2020 -2021; triển khai chương trình sữa học đường 

giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện; thực hiện xét duyệt học sinh ở các xã, 

thôn đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-

CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền chào 

mừng kỷ niệm các ngày lễ thiết thực và có hiệu quả; chỉ đạo thực hiện các nội 

dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Nghị quyết số 

11-NQ/HU ngày 14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bình xét các danh 

hiệu văn hóa năm 2020; đôn đốc trương thực hiện các bước để bàn giao mặt bằng 

sạch để xây dựng Nhà văn hóa tại Thị trấn Lộc Bình và Thị trấn Na Dương; nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử; hoàn thành dự thảo Đề án 

phát triển du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 sau Hội thảo lần 2. 

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

khám chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kiểm tra giám sát các hoạt động hành nghề y 

dược tư nhân, an toàn thực phẩm. Chỉ đạo tổ chức các lớp dạy nghề cho người 

nghèo và lao động nông thôn;kiểm tra, giám sát công tác dạy nghề trên địa bàn 

huyện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo năm 2020 theo đúng quy định; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2020; thực hiện tốt công tác bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc Chương 

trình 135 trên địa bàn; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp  thời các chế độ, chính sách 

liên quan đến công tác người có công, bảo trợ xã hội, các chế độ chính sách đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.  

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện việc sáp nhập thôn chưa đảm bảo quy mô 

dân số trên địa bàn huyện năm 2020. Triển khai thực hiện các nội dung thực hiện 

công tác kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính, công tác cải cách hành chính trên 
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địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; thực hiện các 

chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật năm. Tiến hành các cuộc thanh tra 

theo Kế hoạch thanh tra năm 2020; đôn đốc thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các 

kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh đơn; chỉ đạo, đônđốc các cơ 

quan đơn vị thực hiện nghiêm túc pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán 

bộ, công chức, phân loại chính quyền cơ sở năm 2020. 

8. Duy trì tốt chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm 

vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ, giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn. Triển khai công tác tuyển quân 2020 và kiểm tra 

công tác quốc phòng. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc 

chủ quyền biên giới, nắm chắc tình hình đối với các địa bàn trọng điểm tiềm ẩn phức 

tạp về an ninh nông thôn; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện quyết 

liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

9. Chuẩn bị tài liệu phụ vụ kỳ họp cuối năm HĐND huyện; kiểm tra, rà soát 

việc thực hiện trả lời kiến nghị của cử tri tại các báo cáo.  

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

1. Ngày 01/10/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp thống nhất phương án xử lý kinh phí phục vụ 

công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) Hội 

đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021. 

2. Ngày 02/10/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với làm việc với Liên hiệp Hợp tác xã 

Phát triển và Quản lý Chợ Việt Nam. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự công bố quyết định Thanh tra của Đoàn thanh 

tra số 158, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần 

thứ 02 (khóa XXIII). 

3. Ngày 03/10/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 

4. Ngày 05/10/2020 

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

- Lãnh đạo UBND huyện họp bàn giao, tiếp nhận tài sản (Trạm y tế các xã, thị trấn). 

5. Ngày 06/10/2020 
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- Lãnh đạo UBND huyện dự làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về 

tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và nhập thôn, khối phố 

trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự làm việc với đoàn Công tác của UBND tỉnh tại 

Sở Ngoại vụ. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự  Đại hội  Hội Đông  y  huyện  nhiệm kỳ 2020-2025; 

6. Ngày 07/10/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Giao ban công tác quản lý nhà nước 

lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm, triển 

khainhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020; 

7. Ngày 08/10/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật 

Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên-Bộ CHQS tỉnh; 

8. Ngày 12/10/2020 

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ. 

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, công tác xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021, 5 năm 2021-2025 và triển 

khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

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

9. Ngày 13/10/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện dự khai mạc Bồi dưỡng KT QP đối tượng 4 

10. Ngày 19/10/2020 

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

- Lãnh đạo UBND huyện dự kiểm tra thẩm định Quy hoạch xây dựng căn 

cứ quân sự chiến đấu 1 các huyện thành phố. 

11. Ngày 21/10/2020 

Họp UBND huyện tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp dự kiến thông qua các nội dung sau: 

11.1. 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 03, khóa XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

11.2. Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 (trình kỳ họp thứ 03, khóa 

XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
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12. Ngày 26/9/2020 

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ. 

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

13. Ngày 29/10/2020 

Lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ 03 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 10 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. 

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; 

- TAND, Viện KSND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị sự thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PCVP và các CV;                                                                 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Lợi 
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