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CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2020 

 
 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC  

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

năm 2020; xây dựng kế hoạch trọng tâm năm 2021. Tiếp tục xác định thực hiện 

“nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội 

là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp; 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; chủ 

động phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, chủ động các biện pháp phòng chống 

hạn. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới; chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ, các điều kiện trình cấp trên xem xét công nhận xã 

Khuất Xá, Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý và 

bảo vệ rừng, phòng cháy rừng. 

 2. Tiếp tục chỉ đạo công tác thu ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi 

trường. Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; 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 công tác giảng dạy theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện tốt các kế hoạch và mục tiêu về văn hóa, y tế; lao động thương binh xã 

hội; thực hiện tốt các chính sách dân tộc; thực hiện tốt các chế độ chính sách 

nhằm đảm bảo an sinh xã hội. 

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

chuẩn bị cho công tác tuyển quân đầu năm 2021. Tăng cường công tác đấu tranh 

phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Đôn đốc, chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân. 

5. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung phục vụ kỳ họp thứ mười năm 

HĐND huyện. Chỉ đạo tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; tổng kết nhiệm vụ 

công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của các cơ quan, đơn vị.  

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

1. Ngày 02/12/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự khai mạc lớp tập huấn ATGT, trật tự đô thị, 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, xây dựng (Lớp thứ hai). 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội người mù tỉnh Lạng Sơn. 
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- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội thảo kết nối xây dựng nguồn nguyên liệu nông sản. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự tổng kết chương trình phát triển trí tuệ Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra công tác đào tạo nghề tại TT GDNN-GDTX. 

2. Ngày 03/12/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Kết luận số 61. 

- Lãnh đạo UBND huyện họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự khảo sát các vị trí lắp đặt biển báo giao thông 

trên tuyến QL4B và các tuyến đường tỉnh trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ 

mười năm Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

3. Ngày 04/12/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp Họp công tác giải phóng mặt bằng tháng 

11 - UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 

2020”, “Xuân tình nguyện năm 2021” tại xã Đông Quan. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết sáng tạo kỹ thuật tại tỉnh. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp xử lý 02 vụ việc kéo dài. 

4. Ngày 07/12/2020 

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

5. Ngày 09/12/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về 

công tác GPMB dự án Hồ chứa nước Bản Lải và công tác tái định cư. 

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; 

- Lãnh đạo UBND huyện dự tổng kết công tác thi hành án dân sự. 

6. Ngày 10/12/2020 

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

thứ 03 (khóa XXIII). 

7. Ngày 10/12/2020 

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020. 

8. Ngày 14/12/2020 

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

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tuyên truyền triển khai Nghị quyết 

đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. 

9. Ngày 15, 16/12/2020 
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- Lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ mười năm (kỳ cuối năm) Hội đồng 

nhân dân huyện. 

10. Ngày 18, 21, 22/12/2020 

- Lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân các xã, 

thị trấn. 

- Ngày 22/12/2020: Chủ tịch UBND huyện họp giao ban Thường trực 

Huyện ủy. 

11. Ngày 23/12/2020: Họp UBND huyện tháng 12 năm 2020, tại kỳ họp 

dự kiến thông qua các nội dung sau: 

11.1. 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. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

11.2. 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. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Văn hóa và Thông tin 

11.3. Báo cáo kết quả thực hiện dự án Cầu Lộc Bình số 01, 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. 

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

11.4. 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. 

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

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

thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

11.6. 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. 

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

12. Ngày 25/12/2020 

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020. 
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13. Ngày 28/12/2020 

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

14. Ngày 30/12/2020 

 - Lãnh đạo UBND huyện dự Kỳ họp thứ 05 Ban Thường vụ Huyện ủy. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

xây dựng văn bản trình phiên họp tháng 12 năm 2020 của UBND huyện; báo cáo 

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

2. 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 ủy 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Văn phòng Huyện ủy; 

- C, PCVP và các CV;            

- Trang Thông tin điện tử huyện;                                                     

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Lợi 
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