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Thứ 

 

Ngày 

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

16/11 

Thứ hai 

- 8 giờ họp giao ban Chủ tịch các PCT UBND huyện, giao TCKH và Đ/c Tuấn PCVP tham mưu nội dung.  

-8 giờ UBMTTQVN xã  Mẫu Sơn mời UBND huyện, CVP dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại   

UBND xã Mẫu Sơn (tổ chức liên khu dân cư).  GM số 04. Xe 469. 

-8 giờ UBND xã Hải Yến mời thẩm định các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn 

Bó Khuông xã Hải Yến. Mời lãnh đạo UBND huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn hóa thông 

tin, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động thương binh xã hội –Dân tộc, Trung tâm Y tế, Văn phòng điều phối 

nông thôn mới huyện;Công an huyện; Giáo dục & Đào tạo, Tài nguyên Môi trường, Hội Phụ nữ huyện;  

GM số 728. Xe 270. CVP xin ý kiến chỉ đạo của Đ/c Quy – PCT UBND huyện.  

- 14 giờ Thường trực HĐND, UBMTTQ, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND, Văn phòng… họp phân loại ý 

kiến kiến nghị của cử tri tại phòng họp số 1. GM 324 

-15 giờ Sở Y tế tổ chức họp Hội đồng xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế, Hội trường tầng 3, 

nhà D -SởY tế, GM số 105. Mời Đ/c Quy –PCT UBND huyện, TTYT và Đ/c Tuyên. Giao Đ/c Tuyên 

CVVP tham mưu dự thảo BC và hồ sơ. . . . xe 4309 

- 17 giờ: Bảo hiểm xã hội tỉnh mời đ/c Quy PCT UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến Lễ công bố ứng 

dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động tại phòng họp trực tuyến BHXH huyện. 

GM 1153 

  

 

17/11 

Thứ ba 

 

-7 giờ 30: Phòng LĐ LBXH-DT tham mưu tập huấn tại Hội trường UBND huyện (02 ngày) 17 và 18/11. 

Đ/c Hằng PCVP phối hợp thực hiện.  

- 9 giờ: Ban CHQS huyện mời đ/c Cường PCT UBND huyện dự kiểm tra, nắm tình hình công tác quốc 

phòng địa phương năm 2020 của Bộ Tư lệnh quân khu I tại Hội trường BCHQS huyện. GM số 20 Xe 

4039 

- 13 giờ 30: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mời Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị công bố quyết định thi 

hành kỷ luật đảng viên tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc. CV 50. Xe 469 
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Thứ tư 

 

-7 giờ 30: Phòng LĐ LBXH-DT tham mưu tập huấn tại Hội trường UBND huyện (02 ngày ) 17 và 18/11. 

Đ/c Hằng PCVP phối hợp thực hiện. 

-9 giờ UBKT tỉnh uỷ (Đ/c Loan Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ) bàn giao phòng học thư viện tại trường TH 

&THCS xã Lộc Yên, Mời CT UBND huyện, TP GD&ĐT, CTTra, phóng viên TTVHTT. Xe 469. 

- Buổi chiều toạ đàm gặp mặt các thế hệ nhà giáo huyện Cao Lộc tại nhà văn hoá huyện kỷ niệm 38 năm 

ngày nhà giáo Việt Nam. Phòng GD&ĐT chuẩn bị. Giao Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 
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- Buổi chiều Ban ATGT tỉnh và đoàn công tác đến thăm các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT trên 

địa bàn huyện. UBND huyện giao phòng KTHT tham mưu thực hiện, Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. CV 153. 

- 14 giờ mời TT Huyện ủy, HĐND, đ/c Quy PCT UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai 

cấp bách nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại phòng họp số 1. GM 288. 

Giao phòng NNPTNT chuẩn bị báo cáo 
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Thứ năm 

-7 giờ 30 Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 11/2020. Tại phòng họp số 1. Giao CVP Đ/c Ngôn 

CVVP tham mưu.  

- 8 giờ, Sở xây dựng mời đ/c Cường PCT UBND huyện dự kiểm tra thực tế công trình xây dựng mở rộng 

khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng tại công trình xây dựng (thôn Pá Phiêng, xã Hồng 

Phong. GM 129. Giao Ban QLDA chuẩn bị nội dung. Xe 4039 

Các đoàn dự kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam theo KH 340 

- 8 giờ: đ/c Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Trưởng đoàn; Lãnh đạo 

BHXH, Phòng NNPTNT dự tại trường PTDTNT. Xe 158. Đ/c Hằng PCVP liên hệ. 

- 8 giờ: đ/c Vy Minh Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng đoàn; Lãnh đạo Chi cục Thuế 

huyện; Huyện đoàn dự tại Trường THCS xã Gia Cát. Xe Chi cục Thuế. Đ/c Hằng PCVP liên hệ. 

- 8 giờ 30: đ/c Liễu Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng đoàn; Lãnh đạo Phòng Văn 

hóa và Thông tin; Phòng Nội vụ; Phòng Giáo dục và Đào tạo dự tại Trường THPT Ba Sơn. Xe 270 

- 14 giờ trường tiểu học Thị trấn Cao Lộc toạ đàm kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam đón cờ thi 

đua của Chính phủ. (Đ/c Cường PBT TT Huyện ủy dự) 

- 14 giờ Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất mời đ/c Cường PCT UBND 

huyện tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố tại Tại phòng họp 

tầng 4, nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường. GM 535. Xe 4039 (Đ/c Hiếu CVVP). Giao phòng TNMT 

chuẩn bị. 

- 14 giờ: Sở Tài chính mời lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Họp xem xét việc giao dự toán đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tại tại phòng họp tầng 4, Sở Tài chính. GM 205. UBND huyện giao TP TCKH dự.  

-14 giờ Sở VHTT mời Dự cuộc họp góp ý vào dự thảo các văn bản tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện 

quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2021,  Hội trường tầng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Mời Đ/c Quy 

– PCT UBND huyện, PTP VHTT dự. Xe 270, GM số 127. 

-  Thông báo 275 chuyển sang 8 giờ: Sở Kế hoạch và Đầu tư mời lãnh đạo UBND huyện dự họp xem 

xét, rà soát thủ tục đầu tư dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Phòng họp 402 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. GM 117. UBND huyện ủy 

quyền Ban QLDA, phòng TCKH dự 

- 14 giờ: UBND tỉnh mời Chủ tịch UBND huyện dự họp đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

năm 2020 tại tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. GM 434. Xe 469. Giao TCKH tham mưu nội dung 

họp với CT UBND huyện trước 01 ngày. 

 



-14 giờ UBND tỉnh mời dự làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và đại diện ADBvề chuẩn bị 

dự án Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, tại Phòng họp trực tuyến tầng 3. GM 

364.  

-17 giờ Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc mời lãnh đạo UBND huyện, CPVP . . . dự lễ đón nhận Cờ thi 

đua của Chính phủ. Xe 469. 
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Thứ sáu 

 

Các đoàn dự kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam theo KH 340 

- 8 giờ: đ/c Phạm Quang Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện -Trưởng 

đoàn; Lãnh đạo UBKT Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phóng viên Trung 

tâm VH-TT-TT huyện dự 03 trường (MN, TH, THCS) tại xã UBND Hải Yến. Xe Huyện ủy 

- 8 giờ: đ/c Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng đoàn; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên 

và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Phòng Giáo dục và Đào tạo dự tại Trường Mầm non xã Phú 

Xá. Xe….. Đ/c Hằng PCVP liên hệ. 

- 8 giờ: đ/c Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng đoàn; Lãnh đạo Ban Tổ chức 

Huyện ủy; Thanh tra; Phòng Giáo dục và Đào tạo dự tại Trường Tiểu học xã Bảo Lâm. Xe 4039 

- 8 giờ: đ/c Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng đoàn; Lãnh đạo Phòng LĐTB XH và Dân 

tộc; Hội liên hiệp Phụ nữ huyện dự tại Trường Mầm non Hoa Đào. Xe 

- 8 giờ: đ/c Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện - Trưởng đoàn; Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện dự tại Trường Mầm non xã Xuất Lễ. Xe Công an 

huyện. Đ/c Hằng PCVP liên hệ. 

- 8 giờ: đ/c Nông Sỹ Huỳnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện - Trưởng 

đoàn; Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện; Phòng Tư pháp; Phòng Giáo dục và Đào tạo dự tại Trường 

Mầm non xã Thanh Lòa. Xe 270 

-8 giờ 30 Sở Công thương mời CT UBND huyện dự Hội nghị kết nối và Khai trương Điểm giới thiệu và 

bán sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn tại Nhà hàng New Centur; Từ 10h30’: Khai trương Điểm giới thiệu 

và bán sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn tại Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn; Địa 

chỉ số 211 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh mời Chủ tịch UBND huyện dự. GM 87. Xe 4039. 

-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. 

-14 giờ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin 

và Truyền thông; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng (VNCERT/CC) tổ chức diễn tập ứng 

cứu xử lý sự cố an toàn thông tin năm 2020, tại Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông. GM số 

2199. UBND huyện giao Đ/c Thành , Đ/c Chuyên viên VHTT tham dự. 

-15 giờ 30 UBND huyện Lục Ngạn mời dự Khai mạc Hội chợ Cam Bưởi và các sản phẩm đặc trưng. Mời 

Đ/c Quy – PCT UBND huyện, NNPTNT, TT VHTT&TT,  .  . . Xe . . . CVP xin ý kiến chỉ đạo của Đ/c 

Quy – PCT UBND huyện. Xuất phát lúc 13 giờ 30 phút. 
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Thứ bảy 

-7 giờ 30 CVP và các phòng GD&ĐT, LĐ, TBXH-DT, NN&PTNT, KTHT rà soát quy trình ISO cấp 

huyện. (số quy trình tác nghiệp hồ sơ đề nghị công nhận). 14 giờ mời các phòng TCKH, Thanh tra, VHTT 

tại phòng họp số 1. UBND huyện giao CVP chủ trì. KH số 323. 

-13  giờ 40 từ sân UBND huyện đi kiểm tra các công trình NTM tại xã Tân Liên, Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện, KTHT, TCKH, Ban QLCTDA, PCVP, TTPTQ Đất và tư vấn . . . GM số 290. Xe 270. 

-20 giờ Thành phố mời TT Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, Đảng uỷ, UBND xã Gia Cát dự các hoạt 

động kỉ niệm ngày di sản văn hoá Việt Nam 23/11, tại sân khấu đối diện đền Tả Phủ. KH 257, GM 490. 

Xe 469. 

Tư Pháp, Nội vụ, TNMT 

hoàn chỉnh HTQLCL 

ISO 9001:2008.  

10 quy trình cho 24 

TTHC VHTT. 
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Chủ nhật 

 

-14 giờ Họp đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC; Kết quả THNV năm 2020. Tại phòng số 1. Mời Đ/c 

Cường PCT UBND huyện, chủ trì mời các phòng chức năng họp rà soát CCHC, chấm điểm. GM 291. 

Giao phòng Nội vụ và CVP tham mưu.   
-15 giờ Thanh tra tỉnh mời CT UBND huyện, Thanh tra huyện dự lễ đón nhận Huân chương lao động 

hạng 3 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam. Tại Hội trường UBND thành 

phố. Xe 469.  

 

 


