
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 84/CTr-UBND Văn Quan, ngày  31 tháng 12 năm 2019 

CHƢƠNG TRÌNH 

Làm việc của Ủy ban nhân dân huyện năm 2020 

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

Căn cứ Chương trình số 40/CTr-UBND ngày 30 tháng  năm 2019 của Ủy 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020; 

Căn cứ Chương trình số 76-CTr/HU ngày 12/12/2019 của Huyện ủy Văn 

Quan về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường 

vụ Huyện ủy năm 2020; 

Căn cứ nhiệm vụ Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh, đối ngoại của UBND huyện trong năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Chương trình làm việc năm 2020 như sau:  

A. CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NĂM 2020 

I. PHIÊN HỌP THÁNG 01 

1. Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 

năm 2020: Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

2. Kế hoạch trồng 200 ha cây sở tại địa bàn huyện Văn Quan: Phòng Nông 

nghiệp và PTNT chuẩn bị. 

4. Báo cáo công tác chuẩn bị tham gia Lễ hội hoa Đào xuân xứ Lạng: Trung 

Tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chuẩn bị. 

3. Báo cáo của UBND huyện về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020: Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị. 

II. PHIÊN HỌP THÁNG 02 

1. Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 

năm 2020: Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

2. Báo cáo Tổng kết Đề án về tiếp tục thực đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả 

công tác Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 

(ban hành kèm theo Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND 

huyện Văn Quan): Phòng Tư pháp chuẩn bị. 

3. Kế hoạch thực hiện bê tông hóa 15km đường giao thông nông thôn lồng 

ghép Đề án 109 gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới, trong đó 10Km đường 

trục thôn, 0,5km đường trục xã: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị. 

III. PHIÊN HỌP THÁNG 3 

1. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 
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kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II 

năm 2020: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

2. Báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương quý I; nhiệm vụ quý II năm 2020: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM quý I; phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020: Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chuẩn bị. 

4. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản quý I; nhiệm 

vụ quý II năm 2020: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

5. Báo cáo tổng kết Đề án phát triển giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia giai đoạn 2016 - 2010, tầm nhìn đến năm 2025 kèm theo Quyết định số 

3460/QĐ-UBND ngày 29/9/2016: Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. 

6. Kế hoạch triển khai trồng Cúc hoa tại xã Liên Hội, Khánh Khê và phương 

án kết hợp phát triển du lịch tại 2 địa điểm Hồ Bó Kheo – xã Liên Hội và Bãi đá 

ven sông Kỳ Cùng – xã Khánh Khê (phòng NNPTNT chủ trì phối hợp với Phòng 

VHTT và UBND xã Liên Hội, xã Khánh Khê) 

IV. PHIÊN HỌP THÁNG 4 

1. Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020: Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

2. Báo cáo tổng kết Đề án số 11/ĐA-UBND ngày 23/7/2017 về sắp xếp điều 

chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học trên địa bàn 

huyện Văn Quan giai đoạn 2017 - 2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. 

3. Báo cáo tổng kết Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 

quốc dân giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan kèm theo Kế hoạch 

số 80/KH-UBND ngày 23/4/2018: Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. 

4. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 

24/5/2017 của UBND huyện văn Quan về triển khai thực hiện Chương trình tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan: Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị. 

5. Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại xã Khánh Khê và xã 

Tú Xuyên: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị. 

V. PHIÊN HỌP THÁNG 5 

1. Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020: Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

2. Danh mục dự án phải thu hồi đất 6 tháng cuối năm 2020: Phòng Tài 

nguyên và Môi trường chuẩn bị.  

3. Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội huyện, giai đoạn 2020 -  0225: Phòng Nội vụ chuẩn bị 
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VI. PHIÊN HỌP THÁNG 6 

Thông qua các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND huyện kỳ 

họp thứ mười ba gồm: 

1. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

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

cuối năm 2020: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

2. Tờ trình của UBND huyện về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 

tháng cuối năm 2020: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện 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 2020: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

4. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020: Phòng Tài chính - Kế 

hoạch chuẩn bị.  

5. Báo cáo của UBND huyện về quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2019: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị.  

6. Tờ trình của UBND huyện về quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2019: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị.  

7. 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 2019: Phòng Tài 

chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

8. Báo cáo của UBND huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: Thanh tra huyện chuẩn bị. 

9. Báo cáo của UBND huyện về tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020: Công an huyện chuẩn bị. 

10. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng năm 

2020, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng NTM 6 tháng cuối năm 2020: Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị. 

11. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư xây 

dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: Phòng 

Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

12. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến , kiến nghị của cử 

tri đa ̃đươc̣ Thường trưc̣ HĐND h uyện tổng hơp̣ giữa  hai kỳ họp: Văn phòng 

HĐND và UBND huyện Văn Quan chuẩn bị. 

14. Bổ sung, điều chỉnh danh mục, dự án đầu tư công 2020: Phòng Tài chính 

- Kế hoạch chuẩn bị. 

 15. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020: Phòng Tài nguyên 

và Môi trường chuẩn bị. 

VII.  PHIÊN HỌP THÁNG 7 
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1. Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020: Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị.  

2. Kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 

2020 của UBND huyện: Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị.  

VIII. PHIÊN HỌP THÁNG 8 

1. Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020: Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

IX. PHIÊN HỌP THÁNG 9 

1. Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng cuối năm 2020: Phòng Tài 

chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

2. Báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2020: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

3. Báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020: Phòng Tài chính - Kế 

hoạch chuẩn bị. 

4. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, 

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020: Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chuẩn bị. 

5. Báo cáo của UBND huyện về thực hiện công tác giảm nghèo 9 tháng đầu 

năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020: Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội và Dân tộc chuẩn bị. 

6. Báo cáo tổng kết Đề án về phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể 

thao giai đoạn 2016 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3840/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2016 của UBND huyện Văn Quan): Phòng Văn hóa và Thông tin 

chuẩn bị. 

X. PHIÊN HỌP THÁNG 10 

1. Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020: 

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

2. Kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 

2020 của UBND huyện: Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị.  

XI. PHIÊN HỌP THÁNG 11 

1. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

chuẩn bị. 
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2. Tờ trình của UBND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021: Phòng Tài chính - Kế 

hoạch chuẩn bị. 

4. Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 

cơ bản năm 2020; kế hoạch năm 2021: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

5. Tờ trình của UBND huyện về danh mục công trình, dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản, phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2021: Phòng Tài chính - Kế 

hoạch chuẩn bị. 

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về danh mục công trình, dự án đầu 

tư xây dựng cơ bản, phương án phân bổ vốn năm 2021: Phòng Tài chính - Kế 

hoạch chuẩn bị. 

7. Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2020; dự toán thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021: Phòng 

Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị.  

8. Tờ trình của UBND huyện về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

9. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách năm 2021: Phòng 

Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

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

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020; nhiệm vụ  năm 2021: Thanh tra 

huyện chuẩn bị. 

11. Báo cáo của UBND huyện về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội năm 2020; nhiệm vụ năm 2021: Công an huyện chuẩn bị. 

12. Báo cáo của UBND huyện về tình hình kết quả thực hiện xây nông thôn 

mới năm 2020; nhiệm vụ năm 2021: Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị. 

13. Báo cáo của UBND huyện về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020; 

Kế hoạch năm 2021: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị. 

14. Báo cáo của UBND huyện về thực hiện biên chế công chức trong các cơ 

quan tổ chức hành chính Nhà nước; biên chế trong các tổ chức Hội có tính đặc thù 

và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020: 

Phòng Nội vụ chuẩn bị. 

15. Báo cáo của UBND huyện về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan chuyên môn cấp huyện năm 2020: Phòng Nội vụ chuẩn bị. 
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16. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp giữa hai kỳ họp: Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị.  

17. Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021: Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

XII. PHIÊN HỌP THÁNG 12 

1. Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2021: Phòng Tài chính - Kế 

hoạch chuẩn bị. 

2. Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 12 năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 

năm 2021: Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn căn cứ Chương trình làm việc năm 2020 của UBND huyện xây 

dựng Chương trình làm việc năm 2020 của đơn vị mình; chuẩn bị các nội dung 

được giao theo đúng quy định tại Quy chế làm việc của UBND huyện, đảm bảo 

chất lượng, đúng thời hạn trình các phiên họp UBND huyện và chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện về các nội dung đã được giao.  

2. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện Chương trình công tác; tổ chức thẩm tra các nội dung chuẩn bị của các cơ 

quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét trước khi trình tại các phiên họp 

của UBND huyện; theo dõi, tổng hợp những cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng 

Chương trình làm việc, chuẩn bị nội dung không đảm bảo yêu cầu để làm cơ sở đánh 

giá, xếp loại đối với người đứng đầu các cơ quan trực thuộc UBND huyện.  

Trong quá trình thực hiện, UBND huyện sẽ điều chỉnh, bổ sung Chương 

trình làm việc cho phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy và HĐND 

huyện và yêu cầu thực tế./.  

 
Nơi nhận:                                                                                           
- UBND tỉnh (B/c); 
- Văn phòng UBND tỉnh (B/c); 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;   
- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể huyện;  

- Các Ban Huyện ủy; 

- Các Ban của HĐND huyện; 
- CVP, PCVP Huyện ủy;     

- CVP, PCVP HĐND và UBND Huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (T/h); 
- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Các chuyên viên VP HĐND và UBND Huyện; 

- Lưu: VT.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Mai Tú 
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