
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

Số:         /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lộc Bình, ngày     tháng 12 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Chương trình số 50-CTr/HU ngày 28/12/2022 của Huyện ủy Lộc 

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

huyện năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện 

Lộc Bình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Lộc 

Bình năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Lộc Bình ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện 

Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 

26/8/2021 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 2021 - 2026; 

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

UBND huyện năm 2023, cụ thể như sau: 

A. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NĂM 2023 

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 2023 (trình kỳ 

họp thứ 30, 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 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc tiếp đón Đoàn đại biểu huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung 

Quốc sang tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2023 tại 

huyện Lộc Bình (trình kỳ họp thứ 30, Ban Thường vụ Huyện ủy). 

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

3. 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 

2023. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
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4. Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh năm 2023 (trình kỳ họp thứ 30, Ban Thường vụ Huyện ủy). 

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

5. Kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 

2023. 

Đơn vị chuẩn bị: Công an huyện. 

6. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới huyện Lộc Bình năm 2023. 

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

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 2023 (trình kỳ 

họp thứ 31, Ban Thường vụ Huyện ủy). 

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

2. Quyết định của UBND huyện về việc quy địnhchức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyệnLộc Bình. 

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 2023 (trình kỳ họp thứ 

32, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 12 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 quý I năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 (trình kỳ 

họp thứ 32, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện (trình bổ sung). 

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

3. Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp điều chỉnh quy hoạch 

mạng lưới trường, lớp, đội ngũ giáo viên, nhân viên năm 2023 trên địa bàn 

huyện Lộc Bình.  

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

4. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký 

với tỉnh năm 2023 quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. 

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
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5. Báo cáo của UBND huyện 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 2022 của HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

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

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

thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình quý I năm 2023, nhiệm vụ quý II năm 2023. 

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

7. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện 

quý I năm 2023, nhiệm vụ quý II năm 2023. 

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

IV. PHIÊN HỌP THÁNG 4  

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 2023 (trình kỳ 

họp thứ 33 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 2023 (trình kỳ 

họp thứ 34 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 các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2023 (trình kỳ họp thứ 35, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội 

nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

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 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 

02/9/2023 (trình kỳ họp thứ 35, Ban Thường vụ Huyện ủy). 

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

3. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 

năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (trình kỳ họp thứ 35, Ban 

Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

trình kỳ họp HĐND huyện). 

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



 4  

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

dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (trình kỳ họp thứ 35, Ban Thường vụ 

Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ 

họp HĐND huyện). 

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

5. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng 

cuối năm 2023 (trình kỳ họp thứ 35, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị 

lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

6. 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 2022 (trình kỳ họp thứ 35, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội 

nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

7. 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 2023 (trình kỳ họp thứ 35, Ban Thường vụ 

Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ 

họp HĐND huyện). 

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

8. Báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, 

dự án trọng điểm trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2023 (trình kỳ họp thứ 35, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội 

nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

9. 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 2023 

(trình kỳ họp thứ 35, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 13 Ban 

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

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

10. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu 

tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 (trình kỳ họp thứ 35, Ban 

Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện). 

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

11. Báo cáo của UBND huyện 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 
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giữa năm 2023 của HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trình kỳ họp 

HĐND huyện). 

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

12. Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Công an huyện. 

13. Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác thanh tra; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 (trình kỳ họp 

HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Thanh tra huyện. 

14. 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 

2023 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

15. Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 (trình kỳ họp HĐND 

huyện). 

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

16. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, 

quản lý hành lang an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2023. 

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

17. Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình hành động số 39-

CTr/HU, ngày 22/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị 

quyết số 63-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (trình kỳ họp thứ 35, Ban 

Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ huyện). 

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

18. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký 

với tỉnh 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2023. 

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

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

thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
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20. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện 6 

tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

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 2023 (trình kỳ 

họp thứ 36, Ban Thường vụ Huyện ủy). 

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

2. Chỉ thị của Ban thường vụ huyện ủy về diễn tập xã, thị trấn trong khu 

vực phòng thủ năm 2023 (trình kỳ họp thứ 36, Ban Thường vụ Huyện ủy). 

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

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 2023 (trình 

kỳ họp thứ 37, 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 2024 (trình kỳ họp thứ 37, Ban Thường vụ Huyện ủy). 

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

IX. PHIÊN HỌP THÁNG 9  

1. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 

tháng cuối năm 2023 (trình kỳ họp thứ 38, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội 

nghị lần thứ 14 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 

2023 và xây dựng dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024 

(trình kỳ họp thứ 38, 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 2023 

(trình kỳ họp thứ 38, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 14 Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện). 

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

4. Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/HU, ngày 

15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lộc Bình, giai đoạn 2021 - 2025, định 
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hướng đến năm 2030 (trình kỳ họp thứ 38, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội 

nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện). 

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

5. Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 2115-KL/HU, ngày 

05/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 11-NQ/HU, ngày 14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội (trình kỳ họp thứ 38, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội 

nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện). 

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

6. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu 

năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 

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

7. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023. 

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

8. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký 

với tỉnh 9 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối 

năm 2023. 

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND 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 9 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm 

vụ 3 tháng cuối năm 2023. 

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

10. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện 9 

tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 

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

11. Báo cáo của UBND huyện 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 2023 của HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

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

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 2023 (trình kỳ 

họp thứ 39, Ban Thường vụ Huyện ủy). 

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
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2. Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024 (trình kỳ họp thứ 39, Ban 

Thường vụ Huyện ủy). 

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

XI. PHIÊN HỌP THÁNG 11 

1. Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, nhiệm vụ, mục tiêu, kế 

hoạch năm 2024 (trình kỳ họp thứ 40, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị 

lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

2. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (trình kỳ họp thứ 40, Ban Thường vụ Huyện 

ủy, trình Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình kỳ họp 

HĐND huyện). 

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

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

ngân sách huyện năm 2023; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024 

(trình kỳ họp thứ 40, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 15 Ban 

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

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

4. 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 2024 (trình kỳ họp thứ 40, Ban 

Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

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

phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

6. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2023, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 (trình kỳ họp thứ 40, 

Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

7. Báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, 

dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 

(trình kỳ họp thứ 40, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 15 Ban 

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

Đơn vị chuẩn bị: Trung tâm Phát triển quỹ đất. 
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8. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát 

triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 (trình kỳ họp thứ 40, BTV Huyện 

ủy, trình Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ huyện, trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

9. Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ. 

10. Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác thanh tra; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phínăm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Thanh tra huyện. 

11. Báo cáo tổng kết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2023 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

Đơn vị chuẩn bị: Công an huyện. 

12. Báo cáo của UBND huyện 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 cuối 

năm 2023 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trình kỳ họp 

HĐND huyện). 

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

13. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 (trình kỳ họp 

HĐND huyện). 

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

14. Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 

2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024 (trình kỳ họp HĐND huyện). 

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

15. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký 

với tỉnh năm 2023. 

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

16. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện 

năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 

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

XII. PHIÊN HỌP THÁNG 12 

1. Chương trình công tác của UBND huyện năm 2024. 

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
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2. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, 

quản lý hành lang an toàn giao thông năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 

2024. 

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

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

thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình năm 2023. 

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

4. Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại đối với tập thể lãnh đạo 

UBND các xã, thị trấn năm 2023. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ. 

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 2023 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 phiên 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 phiên 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 MTTQVN và các đoàn thể huyện; 
- Văn phòng Huyện ủy; 
- Các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VP(NQC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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