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Thứ 

 

Ngày 

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

09/11 

Thứ hai 

-6 giờ CVP và Sở TNMT, Ngoại vụ Đ/c Thành CVVP đi biên giới mốc 1206 Pò mã – Xuất Lễ (dự kiến 

8 giờ 30 tại thực địa). Mượn Xe CVP đưa đón. 

-8 giờ Mời Đ/c Bế Mạnh Lâm, TB KT-XH HĐND; Đại diện lãnh đạo UBND huyện; phòng NNPTNT, 

Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế- Hạ tầng dự tiếp xúc cử tri tại xã Thụy Hùng. KH 294. Xe 4039. 

-8 giờ Mời đ/c Hà Văn Phúc, TB PC HĐND huyện; Đại diện: Lãnh đạo UBND huyện, phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Nội vụ, Điện 

lực thành phố Lạng Sơn dự tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thành. KH 294. Mượn xe TTYT huyện  và Xe 

điện lực TP đón lúc 7 giờ 15 tại sân UBND huyện. 

-8 giờ Sở Tài chính mời họp thống nhất kết quả rà soát, xác định giá trị các hạng mục dự án Đầu tư xây 

dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tại Phòng họp 

tầng 4, trụ sở Sở Tài chính. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM số 197. Xe  Đ/c Cường 

PCT UBND huyện. 
-14 giờ Giao Ban Thường trực Huyện uỷ tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ. Mời CT UBND huyện 

dự họp. Mượn Xe Chủ tịch UBND huyện. 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem  xét dự thảo Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. GM  426. Mời Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện dự. Xe 4039. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp Xem xét trách nhiệm giải ngân vốn Chương trình hỗ trợ theo Quyết 

định 2085/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ và Xét thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiếu đất sản xuất 

tại các xã Thạch Đạn, Công Sơn. Tại phòng họp số 1. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì, giao TP 

LĐ, TBXH-DT và UBND các xã  . . .  chuẩn bị tài liệu làm việc. GM 279.  

-14 giờ dự kiến mời CT 

UBND huyện các PCT 

UBND huyện họp giao 

ban tại phòng họp số 3, 

Đ/c Tuấn PCVP tham 

mưu thực hiện. Giao các 

phòng chức năng gửi hồ 

sơ trình lãnh đạo UBND 

huyện trước 01 ngày.  
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Thứ ba 

 

-7 giờ 30 UBND huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm thực hiện quy trình bổ nhiệm Chánh Thanh 

tra huyện; Mời CT UBND huyện chủ trì, Giao phòng Nội vụ và Thanh tra huyện chuẩn bị. 8 giờ 30 Hội 

nghị lấy ý kiến tín nhiệm thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra huyện, UBND huyện giao 

TP Nội vụ tham mưu.  CV 2693.  

-8 giờ Mời . .  . . . . ..  Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm PTQĐ dự tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Lâm. KH 294. Đi nhờ xe của tỉnh (Đ/c Huế CVVP tham 

mưu). 

- 8 giờ Mời Đ/c Phạm Quang Cường, CT HĐND; Đại diện: lãnh đạo UBND huyện; phòng: Kinh tế - Hạ 

tầng, Tài chính - KH, Lao động TBXH-DT, Trung tâm Y tế, Điện lực thành phố Lạng Sơn, Trung tâm 

PTQĐ, TNMT, VPĐK đất đai dự tiếp xúc cử tri tại xã Hợp Thành. KH 294. Xe Huyện ủy. 
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- 8 giờ Hội khuyến học tổ chức Hội nghị  . . .  tại Hội trường UBND huyện. GM số . ..   UBND huyện 

giao TP GD&ĐT dự họp. 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức  Họp chuyên đề Xem xét các dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị múa 

sư tử Tày, Nùng giai đoạn 2020 -2030”. Phương án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, 

Mời Đ/c Quy PCT UBND huyện dự . . .GM số 427. Xe Đ/c Hiếu CVVP đưa đón. .  

-8 giờ Sở LĐ, TBXH-DT tổ chức tập huấn  lĩnh  vực  rà  soát  hộ  nghèo,  hộ  cận  nghèo  năm  2020, tại 

Hội  trường Trung  tâm  Hội  nghị  tỉnh. UBND huyện giao TP LĐ TBXH-DT . .  . dự. GM số 159. Giao 

Phòng LĐ, TBXH-DT tham mưu đôn đốc. Xe tự túc. 

-8 giờ UBMTTQVN xã Thuỵ Hùng mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự Ngày hội đại đoàn kết các 

dân tộc tại thôn Tam Lung xã Thuỵ Hùng (Điểm của xã Thuỵ Hùng).  GM số 04. Xe CVP đưa đón. 

-9 giờ UBND tỉnh kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, công tác thu phí tại cửa khẩu Quốc tế Hữu 

Nghị, mời CT UBND huyện, GĐ TTPTQ Đất dự làm việc, Xe 4039 xuất phát từ UBND huyện lúc 8 

giờ 30. GM 420. 

-14 giờ CT UBND huyện tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân, giao Đ/c Tuấn PCVP tham mưu .   

.. . 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp chuyên đề xem xét Dự thảo Quyết định quy định về đánh giá, xếp loại 

kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tại phòng 

họp trực tuyến tầng 3,trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, giao phòng Nội 

vụ chuẩn bị nội dung. GM số 422. Xe 4039. 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và 

quy trình lựa chọn mô hình, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

tại phòng họp trực tuyến tầng 4,trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Quy PCT UBND huyện dự họp. GM số 425. 

Xe 4039.  

-14 giờ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp thống nhất khoanh vùng các khu vực bảo vệ di 

tích Địa điểm Thủy Môn Đình để hoàn thiện hồ sơ khoa học trình xếp hạng di tích quốc gia. UBND huyện 

uỷ quyền  PTP VHTT dự, mời lãnh đạo phòng TNMT, UBND thị trấn ĐỒng Đăng, Khu trưởng . . .  dự. 

GM số 122.  Xe các phòng đơn vị tự túc. 

- Buổi chiều . . . giờ UBND huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm thực hiện quy trình bổ nhiệm 

Phó trưởng phòng KTHT huyện; Tại phòng họp số 1. Mời lãnh đạo UBND huyện dự, Giao phòng Nội vụ 

chuẩn bị. CV 2693.  
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Thứ tư 

 

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

4, trụ sở UBND tỉnh (02 ngày, buổi sáng 7 giờ 30, buổi chiều 14 giờ). Mời CT UBND huyện dự họp. GM 

số 424. Xe 469. UBND huyện giao các phòng TCKH, KTHT, VHTT . . CVP tham mưu chuẩn bị các nội 

dung dự họp, báo cáo CT UBND huyện trước ngày 10/11. 

-8 giờ Mời Đ/c Bế Mạnh Lâm, TB KT-XH HĐND; Đại diện lãnh đạo UBND huyện; phòng: Tài chính - 

KH, Trung tâm Y tế, NN và PTNT, Trung tâm PTQĐ dự tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Phong. KH 294. Xe 

4039. 

- 13 giờ 30 Họp Chủ tịch 

các PCT UBND huyện. 

mời CT UBND huyện 

các PCT UBND huyện 

họp giao ban tại phòng 

họp số 3, Đ/c Tuấn PCVP 

tham mưu thực hiện. 



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

Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - KH, Nông nghiệp và PTNT, Điện lực thành phố Lạng Sơn dự tiếp xúc cử 

tri tại xã Cao Lâu. KH 294. Xe  Đ/c Hằng PCVP mượn. 

-14 giờ, UBND huyện Cao Lộc tổ chức cuộc họp thống nhất rà soát xác định nhu cầu sử dụng đất của các 

công trình, dự án năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc. Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, PCT UBND 

huyện, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban 

Chỉ huy quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm huyện. Chủ tịch và Công chức Địa chính cá xã, thị trấn tại phòng 

họp số 1. GM số 280, giao Phòng TNMT huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo đ/c Cường, PCT UBND huyện 

trước ngày 11/11/2020. 

- 14 giờ An rinh 1 tổ chức Đại đoàn kết mời CVP và TCKH dự. xe CVP  đưa đi đồng thời kiểm tra triển 

khai đường điện thôn Tam độ. Đi lúc 13 giờ 15.  

Giao các phòng chức 

năng gửi hồ sơ trình lãnh 

đạo UBND huyện trước 

01 ngày. 
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Thứ năm 

-8 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 

Việt Nam- Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tại Hội trường nhà văn hoá Huyện Cao Lộc. 

Mời CT UBND huyện dự.  GM số 25. Xe 469 và CVP đặt hoa chúc mừng. 

-8 giờ 30 Sở Lao động –Thương binh và Xã hội mời dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới 

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, tại Hội trường Thành ủy -UBND thành phố Lạng Sơn 

Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, TP LĐ, TBXH-DT dự, GM số 163. Xe 4039. 

-13 giờ 30 xã Tân liên mời các sở ngành Tỉnh, Công an huyện, Ban CHQS huyện, các phòng NN&PTNYT, 

VP ĐPXD NTM, VHTT, LĐ, TBXH-DT . . . dự thẩm các tiêu chí: Tiêu chí 03- Thủy lợi; Tiêu chí 06- Cơ 

sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 08- Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 11-Hộ nghèo; Tiêu chí 12-Lao động 

có việc làm; Tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất; Tiêu chí 16- Văn hóa; Chỉ tiêu 17.1-Tỷ lệ hộ được sử dụng 

nước hợp vệ sinh, nước sạch; Chỉ tiêu 18.6- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, 

bảo vệ hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong lĩnh vực gia đình và xã hội; Tiêu chí 19-Quốc phòng 

An ninh. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự chỉ đạo. GM số . . . . Xe 4039 và xe Công an huyện. Xuất 

phát lúc 13 giờ tại sân UBND huyện. 

- 14 giờ Thường trực Huyện uỷ, CT UBND huyện, GĐ TTPTQ Đất, TP KTHT đi kiểm tra công tác GPMB 

dự án khu trung chuyển hàng hoá. Xe 469. 

-15 giờ Tổ chức nghiệm thu bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng điểm trường Mầm Non Tằm Nguyên, 

xã Tân Liên. Mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện, CVP GD&ĐT dự. xe 4039. 

13 giờ Đ/c Tùng đi lấy xe 

270. 
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Thứ sáu 

 

-8 giờ Đoàn 338 mời lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị đánh giá kết quả đầu tư xây dựng và lấy ý kiến 

về điều chỉnh quy hoạch khu KTQP Mẫu Sơn . . . Tại Hội trường Đoàn 338. Mời Đ/c Cường PCT UBND 

huyện . . . dự, giao TP KTHT tham mưu nội dung và dự. GM số 1024. Xe 4039. 

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

NNPTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Viễn thông Cao Lộc, Điện lực thành phố Lạng Sơn dự tiếp xúc 

cử tri tại xã Lộc Yên. KH 294. TB 319 Xe BHXH và xe Điện lực. Đ/c Hằng PCVP liên hệ. 

- 8 giờ, mời Đ/c Phạm Quang Cường, CT HĐND Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện phòng: Kinh 

tế - Hạ tầng; Nông nghiệp và PTNT, Điện lực thành phố Lạng Sơn dự tiếp xúc cử tri tại xã Tân Liên, KH 

294. TB 319 Xe 270 (Đ/c Hằng PCVP tham mưu). 

Đi Hà Giang 13 giờ 30. 

Chuẩn bị bánh kẹo nước 

uống, phòng nghỉ. 



-10 giờ Sở Xây dựng mời CT UBND huyện, TP GD&ĐT đi tham dự Lễ khánh thành, tiếp nhận dự án 

chuyển giao công nghệ hệ thống nền sưởi truyền thống Hàn Quốc tại xã Thanh Loà, xe 469. GM số 127. 

-13 giờ từ sân UBND huyện Đoàn VĐV và lãnh đạo xuất phát đi công tác.  

- 14 giờ UBND huyện giao TTPTQ Đất và lãnh đạo TNMT làm việc với Điện lực Thành phố và Ban phát 

triển lưới điện tổng công ty Miền Bắc. tại phòng họp số 2. giao Đ/c Tuấn PCVP thực hiện. 

-15 giờ HTX sản xuất rau an toàn xã Tân Liên mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự lễ bàn giao và đua 

vào sử dụng hệ thống máy nông nghiệp cho HTX sản xuất rau an toàn xã Tân Liên. GM 01, Xe 4039. 
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Thứ bảy 

-8 giờ UBMTTQVN xã Tân Thành mời dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Tồng Han xã Tân 

Thành (Đ/c Đoàn Thu Hà PCT UBND tỉnh dự). Mời lãnh đạo Huyện uỷ, Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, 

UBND huyện dự giao Đ/c Hằng PCVP tham mưu. Xe 4039.  
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Chủ nhật 

 

-8 giờ Ban công tác mặt trân thôn Nà Rần xã Xuất Lễ mời   . . .  dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 

thôn thôn Nà Rần xã Xuất Lễ. 

Dự kiến xe 469 đi Hà Nội đón lãnh đạo. . . . . . . . .. 

 

 


