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LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN CAO LỘC THÁNG 11/2020 (TUẦN 1) 

http://dichvucong.langson.gov.vn/ vào hàng ngày xử lý. https://mail.langson.gov.vn/?client=advanced&loginOp=logout# 

 

Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện Văn phòng chuẩn bị 

01/11 

Chủ nhật 

 

-7 giờ 30 UBND huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Xử lý vi phạm hành chínhvà 

một số văn bản hướng dẫn thi hành (LỚP THỨ HAI- 02 ngày) tại Hội trường UBND huyện. Mời Đ/c 

Cường - PCT UBND huyện dự phát biểu khai mạc. KH 170. GM số 265. 

-7 giờ xe 469 đưa CVP đi Bắc Giao kiểm tra xe 270 đang sửa.  

- Văn phòng chuẩn bị ma két, hòm quyên góp, thư cảm ơn, Biển trao tiền, bàn ghế tiếp khách và đón 

nhận quà tiền ủng hộ miền trung. Chuẩn bị Hội trường. Giao Đ/c Ngôn, Hiếu, Thành, Linh và Tuyên 

chuẩn bị. 

   

02/11 

Thứ hai 

-7 giờ 30 UBND huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Xử lý vi phạm hành chínhvà 

một số văn bản hướng dẫn thi hành (LỚP THỨ HAI- 02 ngày) tại Hội trường tầng 3 phòng TCKH, Buổi 

chiều tại Hội trường UBND huyện. Mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện dự phát biểu bế mạc vào buổi 

chiều. KH 170. GM số 265. 

- 8 giờ Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào 

các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020. KH số 309. TB 326.. Mời lãnh đạo Huyện 

uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các phòng ban đơn vị, UBND các xã thị trấn, doanh nghiệp, 

nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Giao CVP và các Đ/c Ngôn, Tuyên, Linh, Hảo tham mưu thực hiện. 

-8 giờ Mời Đ/c Nguyễn Văn Đông, PCT HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo phòng: 

Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại biểu HĐND ứng của trên 

địa bàn dự tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa thôn Thâm Mò, xã Phú Xá. KH 295. Xe 4039. 

-10 giờ Thảo luận, thống nhất và thông qua kết quả chấm điểm sáng kiến năm 2020, tại phòng họp số 1. 

Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì. GM số . . . 

-11 giờ Công bố quyết định bổ nhiệm . .  . ..  tại phòng họp số 1. Giao CVP tham mưu.  

-13 giờ 30 Sở Xây dựng mời Họp thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện 

dự án Chuyển giao công nghệ xây dựng hệ thống sưởi truyền thống Hàn Quốc, tại phòng họp tầng 3 Sở 

Xây dựng. UBND huyện uỷ quyền TP GD&ĐT dự báo cáo kết quả.  GM số 121.  

-14 giờ UBND tỉnh Họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi NSĐP và phương án phân bổ NSĐP năm 2021, 

Tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự, GM số 402. Xe 469. 

-14 giờ Sở Tư pháp mời Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND Quy định thẩm quyền 

quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị 

 TCKH gửi báo cáo 

KTXH, QPAN, nhiệm vụ 

trọng tâm 2020 trình CT 

UBND huyện ký ban 

hành. 
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thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn, Phòng  họp  tầng  2,  Sở Tư pháp. GM số 4072. Đ/c Cường 

PCT UBND huyện giao lãnh đạo Tư pháp dự họp báo cáo lại kết quả. 

-13 giờ 40 UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác quản lý cách ly y tế tại khách sạn để phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn mời lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện, 

TTYT và Đ/c Tuyên VP đến UBND tỉnh đi cùng đoàn kiểm tra, 14 giờ tiến hành kiểm tra từ Khách sạn 

Bala tại huyện Cao Lộc. TB 329 xe 4039 

-14 giờ UBND huyện tổ chức đối thoại để giải quyết khiếu nại với ông Hoàng Tuấn Trang, mời Chủ tịch 

UBND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra huyện, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Ban tiếp công dân huyện, lãnh đạo UBND và Công chức Địa 

chính - Xây dựng thị trấn Đồng Đăng. địa điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện. GM số 270. Giao Thanh 

tra huyện và Ban Tiếp công dân chuẩn bị nội dung.   

03/11 

Thứ ba 

 

-8 giờ Họp giao ban Thường trực Huyện uỷ, xem xét báo cáo chuẩn bị làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ, 

tại phòng họp Ban Thường vụ  Huyện uỷ, Giao phòng TCKH hoàn chỉnh báo cáo năm 2020 về KTXH, 

QPAN  . . . và các nhiệm vụ trọng tâm. Mời CT UBND huyện, các đ/c PCT HĐND huyện, PCT UBND 

huyện, mời Thủ trưởng các phòng TCKH, KTHT, Nội vụ, NN&PTNT, TNMT, LĐ, TBXH-DT, Ban 

QLDA, TTPTQ Đất, CVP dự làm việc.  Xe CVP đưa đón lãnh đạo. 

-8 giờ Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam 

đến năm 2020. tại Hội trường Nhà  khách  A1, GM số 403. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự. Xe 

4039. 

-8 giờ Mời Đ/c Hà Văn Phúc, Trưởng Ban PC HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo 

phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, đại biểu HĐND ứng của trên địa bàn dự tiếp xúc cử tri hội trường UBND xã Phú Xá KH 

295. Xe 469 do xe công an không có tài xế. 

-11 giờ 40 phút đi Xuất Lễ. Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình xây dựng NTM xã Xuất Lễ, huyện 

Cao Lộc. Mời TT Huyện uỷ, CT UBND huyện, TT HĐND huyện, CVP  . . .; Công an huyện, thủ trưởng 

các phòng: NN&PTNT, KTHT, TCKH, TNMT, Ban QLDA, TT Phát triển quỹ đất, Đồn Ba Sơn, Đảng 

uỷ, HĐND, UBND  . . . xã Xuất Lễ, Bí thư chi bộ trưởng thôn – xã Xuất Lễ mời giúp. Giao Phòng 

NN&PTNT chủ trì dự thảo Báo cáo, hồ sơ làm việc. Giao Ban QLDA lựa chọn công trình đến thăm . . . 

GM số 413, GM số . . . Xe 158 và xe Công an huyện.  

-13 giờ 40 UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình công tác hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng công trình 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) và công trình Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phục hồi chức 

năng tỉnh, Mời Đ/c Cường –PCT UBND huyện dự, GM 405. Xe 4039. 

-14 giờ Huyện uỷ tổ chức Quán triệt Nghị quyết tại Trung tâm VHTT&TT huyện, mời các đồng chí 

. . . . . . dự .CV 100. 
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-14 giờ Sở TNMT mời kiểm tra bãi đổ thừa, thải Khu TĐC Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, UBND 

huyện giao Ban QLDA huyện dự báo cáo kết quả. GM 512. 

- 15 giờ xe 469 đưa Đ/c Quy – PCT UBND huyện, Đ/c Ấn, Thắng, Sơn dự tập huấn NTM tại Yên Bái 

(đi đến hết 06/10). 

04/11 

Thứ tư 

 

-7 giờ 30 Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020, tại Nhà thi đấu Thể dục -

Thể thao, tỉnh Lạng Sơn. Mời  .. . . UBND huyện uỳ quyền TP GD&ĐT dự . dự GM 2935.  

-8 giờ Mời Đ/c Phạm Quang Cường, CT HĐND, Đ/c Bế Mạnh Lâm, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng; đại biểu HĐND ứng của trên địa bàn dự tiếp xúc cử tri tại nhà 

văn hóa xã Hải Yến. KH 295. Xe 158 (Đ/c Hằng PCVP liên hệ). 

-8 giờ Sở KH&ĐT Họp xem xét đề nghị của Công an tỉnh về chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở 

Công an xã giai đoạn 2021-2030. Tại phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư, GM số 108. Mời Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện dự họp. Xe  4039. 

-10 giờ Sở KH&ĐT mời họp xem xét về việc giải ngân vốn chuẩn bị đầu tưdự án nhóm C quy mô nhỏ 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, Tại phònghọp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Mời Đ/c Cường PCT UBND huyện dự họp. GM số 109 (sau cuộc họp GM số 108).  

-13 giờ 30 Huyện uỷ, HĐND, UBND UBMTTQ huyện Văn Lãng mời dự lễ kỷ niệm 111 năm ngày sinh 

đồng chí Hoàng Văn Thụ - tại nhà lưu niệm. Mời TT Huyện uỷ, Đ/c Đông - PCT HĐND, Đ/c Cường 

PCT- UBND huyện, 02 CVP .. . dự, xe 405 và xe 4039.  

-14 giờ Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá ngoài trường Tiểu học xã Thụy Hùng. UBND huyện Cao Lộc mời 

các phòng đơn vị làm việc với Đoàn công tác Sở GD&ĐT đánh giá ngoài trường Tiểu học xã Thụy Hùng. 

UBND huyện uỷ quyền TP GD&ĐT dự làm việc, báo cáo lại kết quả. CV 2945. GM số 276. .Xe tự túc.  

- 14 giờ UBND huyện mượn xe Huyện uỷ đưa CT UBND huyện ra tỉnh làm việc.  

- 14 giờ UBND huyện 

họp đánh giá nhiệm vụ 

trọng tâm 2020. UBND 

huyện giao phòng TCKH 

hoàn chỉnh báo cáo, trình 

CT UBND huyện xem 

xét trước ngày 

11/11/2020. Mời CT 

UBND huyện chủ trì. 

GM số . . . .  giao TCKH 

dự thảo. dự kiến họp 

12/11, nhắc TCKH 

chuyển GM và dự thảo 

BC. 

 

05/11 

Thứ năm 

-7 giờ 30 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020, tại phòng họp tầng 4, 

trụ sở UBND tỉnh. Mời CT UBND huyện dự họp. GM số 409. Xe  4039. CVP xin ý kiến chỉ đạo của CT 

UBND huyện.  

- 8 giờ UBND huyện họp xin ý kiến các cơ quan liên quan về Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình tu bổ di tích Nhà bia Thủy Môn Đình, tại phòng họp số 2. GM số 275. Mời Đ/c Cường – 

PCT UBND huyện chủ trì. giao Đ/c Tuấn PCVP và phòng VHTT chuẩn bị. 

-8 giờ 45 Sở tài chính tổ chức họp xem xét giá đất cụ thể các dự án, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện 

dự họp nội dung 2.2. GM số 191.  

-14 giờ Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Huyện Cao Lộc. Mời Ban Thường vụ Huyện uỷ báo cáo tình 

hình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; việc bố trí, phân công 

cấp ủy viên, cán bộ, rà soát ban hành quy chế làm việc của cấp ủy sau đại hội đảng bộ các cấp; kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; các khó khăn, vướng mắc và 

đề xuất, kiến nghị. TB số 03, GM của Huyện uỷ. Xe CVP. 
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06/11 

Thứ sáu 

 

-8 giờ UBND tỉnh Họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; 

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 

2020, nhiệm vụ năm 2021. Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. Mời CT UBND huyện dự 

họp. GM số 406. Xe 4039.  

- 8 giờ Mời Đ/c Bế Mạnh Lâm, TB KT-XH; Đ/c Lý Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban KT-XH. Đại diện Lãnh 

đạo UBND huyện, Lãnh đạo phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, 

Kinh tế - Hạ tầng; đại biểu HĐND ứng của trên địa bàn dự tiếp xúc cử tri tại nhà Văn hóa thôn Khuổi 

Đứa. KH 295. TB 319. Xe     Đ/c Hằng PCVP tham mưu (chuyển từ ngày 05/11 sang). 

-9 giờ UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, Tại Hội trường UBND huyện Lộc Bình, Mời TT Huyện uỷ, HĐND, Đ/c 

Cường – PCT UBND, các phòng KTHT, TNMT, TTPTQ Đất và 20 người dân xã Mẫu sơn, Công Sơn. 

Giao Đ/c Tiến CVVP dự thảo GM . CTr số 46. Xe Công an huyện. .  

-14 giờ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Còn Quyền xã Hồng phong (Ngày đại đoàn kết điểm 

của Huyện, Đ/c Giáp Thị Bắc UV BTV tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh sẽ đến dự). Mời CT UBND 

huyện, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, PCT UBMTTQ huyện dự. Xe 405.  

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm 

quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phân công thẩm định 

giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại phòng họp tầng 3,trụ sở UBND 

tỉnh. Mời lãnh đạo Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự. xe 4039. 

 

07/11 

Thứ bảy 

-14 giờ UBND xã Hợp Thành mời dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Đại Sơn xã 

Hợp Thành. Mời CT UBND huyện, TP LĐ, TBXH-DT dự, Xe 4039. 

CVP trực xử lý. 

08/11 

Chủ nhật 

 

-14 giờ UBMTTQVN thị trấn Cao Lộc mời dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư khối 6 

thị trấn Cao Lộc. Mời CT UBND huyện, TP KTHT dự, Xe 4039. 

Giao Đ/c Tuấn PCVP 

trực xử lý công việc. 

 


