
LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN CAO LỘC THÁNG 11/2020 (TUẦN 4) 

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 

23/11 

Thứ hai 

-7 giờ 15 mời CT UBND huyện, Thanh tra huyện  . . . .  đi ra Thanh tra tỉnh chúc mừng . .. . Xe 469. 

-8 giờ Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh trực tuyến tháng 11. .  tại phòng họp số 1 UBND huyện 

và các điểm cầu cấp xã. CV 133 Huyện uỷ, Giao CVP và Đ/c Thành CVVP chuẩn bị thiết bị đường truyền 

và máy tính.  

-8 giờ Huyện uỷ tổ chức họp giao ban Thường trực Huyện uỷ tại phòng họp BTV Huyện uỷ, Mời CT 

UBND huyện dự họp. Xe 469.  Giao lãnh đạo các phòng TCKH, TNMT, KTHT và Nội vụ sang tiếp thu 

theo mảng, lĩnh vực. 

-8 giờ UBND xã Xuất Lễ mời lãnh đạo UBND huyện, các phòng đơn vị chuyên môn cấp huyện đi dự 

Thẩm định 16 tiêu chí thôn nông thôn mới của 06 thôn, tại UBND xã Xuất Lễ. GM số 973 .  .  UBND 

huyện giao VP ĐPXD NTM huyện thực hiện. Xe tự chủ động.  

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

.. . 

-14 giờ TTPTQ Đất tổ chức Họp thông qua Kế hoạch tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ 

bà Vi Bích Văn bị ảnh hưởng Dự án: Mở rộng khu Tái định cư Hoàng Văn Thụ, thịtrấn Đồng Đăng (Địa 

phận xã Hồng Phong), tại phòng họp số 2, UBND huyện, GM số 412. 

-15 giờ UBND Cao Lộc tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa tại thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ, Mời Thường 

trực Huyện ủy, Đ/c Quy – PCT UBND huyện, HĐND huyện; UBMTTQVN; Ban Tuyên giáo; Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện, Phòng LĐ, TBXH-DT. Xe 270, GM số  293, giao Đ/c Hằng PCVP phối hợp tiếp 

đoàn đi từ 13 giờ 15 phút.  
-16 giờ họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện thường kỳ tháng 11/2020.  tại phòng họp số 1, 

UBND huyện. Chi bộ chuẩn bị nội dung, mời các đồng chí Đảng viên dự họp. 

 

24/11 

Thứ ba 

 

-7 giờ 30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2020, tạiphòng họp tầng 4, trụ sở UBND 

tỉnh, UBND huyện giao Phòng TNMT, Phòng TCKH  tham mưu chuẩn bị nội dung báo cáo  Chủ tịch 

UBND huyện trước 10 giờ ngày 23/11. (họp cả ngày   buổi chiều mời PCT UBND huyện dự) GM số 437. 

Xe 469. 

-8 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Hồ sơ xin thuê đất của Công ty Điện lực Lạng Sơn tại thị 

trấn Đồng Đăng và 9 giờ 30 tại thị trấn Cao Lộc, UBND huyện giao phòng TNMT và TTPTQ Đất cung 

cấp thông tin về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của khu đất xin giao.Cung cấp thông 

tinvề công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với công trình trạm biến áp (nếu có), Giao phòng TNMT 

là đầu mối làm việc. GM số 547. CVP Xin ý kiến chỉ đạo của Đ/c Cường – PCT UBND huyện.  

-8 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họpxin ý kiến các sở, ngànhvề nội dung đề xuất tạiBáo 

cáo của UBND các huyện, thành phố để Sở tổng hợp Báo cáo đề xuất UBND tỉnhtrong tháng 11/2020, 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://mail.langson.gov.vn/?client=advanced&loginOp=logout


Tại phòng họp tầng 4 nhà C -Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện giao lãnh đạo TTPTQ Đất dự, 

GM số 548. 

-8 giờ UBND xã Tân Thành mời các Phòng, ban, ngành của huyệnvà đơn vị liên quan tiến hành thẩm định 

các tiêu  chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Sài Hồ,xã Tân Thành, GM số 739. Giao 

Đ/c Tập CVVP và các phòng đơn vị thực hiện.  

-8 giờ 30 Sở Y tế mời mời dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19 

trong tình hình mới, Hội nghị do GS, TS Nguyễn Thành Long,  Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì. tại Trung tâm 

Y tế huyện Cao Lộc. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự. GM số 112. Xe 4039. 

- 14 giờ UBND huyện tổ chức Họp chuyên đề, mời TT HĐND huyện, CT UBND huyện các PCT UBND 

huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị: Thanh tra huyện; Phòng Nội vụ; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Đội QLTT Đô thị 

huyện dự họp  tại phòng họp số 1, Đ/c Tuấn PCVP tham mưu thực hiện. Giao các phòng chức năng gửi 

hồ sơ trình lãnh đạo UBND huyện trước 01 ngày. GM số: 294. Giao CVP, Đ/c Tuấn PCVP và Đ/c Ngôn 

CVVP chuẩn bị tài liệu.  

-14 giờ UBND xã Hồng Phong mời dự thẩm định khu dân cư kiểu mẫu, UBND huyện uỷ quyền VP ĐPXD 

NTM dự mời, Đ/c Tập CVVP, VHTT, KTHT, LĐ, TBXH-DT, NN&PTNT, VP ĐPXD NTM, GD&ĐT, 

TNMT, Hội LHPN. Tại nhà văn Hóa thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong. GM số 841. Xe 4039. 

-14 giờ Đoàn giám sát 315 của TT HĐND huyện họp về tình hình triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt 

động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn huyện Cao Lộc, Phòng 

họp số 2, trụ sở HĐND và UBND huyện. GM số 333. Đ/c Hằng PCPV tham mưu. 

25/11 

Thứ tư 

 

- 08 giờ, UBND huyện làm việc với Công ty TNHH Hồng Phong tại Mỏ đá Hồng Phong. Mời Chủ tịch 

UBND huyện, Công an huyện, các phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi 

trường, Chi cục Thuế huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã Hồng Phong; lãnh 

đạo và các bộ phận chuyên môn của Công ty TNHH Hồng Phong. GM 292, xe 469 và xe Công an. Giao 

đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

-8 giờ Đảng bộ xã Yên Trạch, Chi bộ thôn . . ..  mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự họp cả ngày tại 

Yên Trạch. Xe 4039. 

-8 giờ UBND xã Cao Lâu mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị thẩm định các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới của 04 thôn (Bản Đon, Pá Cuồng, Bản Xâm và thôn Bản Rằn). GM 909, Xe 

270. CVP giao Đ/c Tập CVVP tham dự thay CVP.  
-8 giờ UBND huyện Cao Lộc  tổ chức lớp bồi dưỡng văn hoá công vụ, tại Hội trường UBND huyện. Mời 

Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự phát biểu khai mạc. GM 297. TB số 346. CVP và phòng Nội vụ 

tham mưu. 

-13 giờ 30 xe 469 đưa Đoàn lễ viếng huyện Cao Lộc đi Bình gia viếng Bố chồng Đ/c Hương – Phó chủ 

tịch Hội CTĐ tỉnh Lạng Sơn. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện trưởng đoàn, mời HĐND huyện, CTĐ, 

phòng Nội vụ. VP xin thông báo để các đồng chí lãnh đạo  .. . . biết gửi lời lễ viếng.  

Xong hồ sơ của Xuất Lễ, 

để thẩm định NTM 



-14 giờ Sở Tài chính mời xem xét nội dung chi vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải 

thiện môi trường thuộc Kế hoạch vốn Sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020, Đ/c Cường – PCT UBND huyện uỷ quyền lãnh đạo phòng 

TCKH và TNMT dự họp báo cáo kết quả, GM số 217.  

26/11 

Thứ năm 

- 8 giờ Tổ cưỡng chế 2293 thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc thuộc dự án mở rộng khu tái định cư 

Hoàng văn Thụ thị trấn Đồng Đăng, Xe Đội TTĐT đưa đón Tổ công tác. Giao GĐ TTPTQ Đất tham mưu 

thực hiện. KH 402. 

-8 giờ Sở KH&ĐT mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án khu trung  

chuyển hàng hóa, tại Thực địa, GM 118. Xe 4039. Giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện trước 10 giờ ngày 24/11. Chuyển sang 8 giờ ngày 26/11 theo TB số 280. CVP xin ý kiến 

Đ/c Cường – PCT UBND huyện. 

-8 giờ UBND huyện mời các sở ngành, phòng đơn vị thẩm định các tiêu chí NTM xã Xuất Lễ, Mời Đ/c 

Quy – PCT UBND huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, lãnh đạo phòng KTHT, NN&PTNT, 

GD&ĐT, VHTT, LĐ, TBXH-DT, TNMT, Nội vụ, VP ĐPXD NTM, GM số 295. Xe 270, xe Công an và 

QS huyện. (Giao BQL xây dựng NTM xã Xuất Lễ chuẩn bị báo cáo và hồ sơ, tài liệu liên quan đến các 

Tiêu chí số 01, 02, 03,04,05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13,14, 16;17; 18, 19). 

-8 giờ UBND huyện mời Họp thống nhất phương án di dời đường dây thông tin đường sắt từ cột 3203 

đến cột 3208 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng để GPMB dự án Mở rộng bến xe, trạm trung chuyển 

hành khách – hàng hóa, địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, 

huyện Cao Lộc, tại phòng số 1. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, giao TTPTQ Đất chuẩn bị, 

Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. GM số 296. Chuyển thời gian khác TB số .. 

-8 giờ UBND  huyện Cao Lộc về tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cải cách hành 

chính năm 2020, tại Hội trường UBND huyện Cao Lộc. Mời Chủ tịch UBND huyện dự, phát biểu chỉ đạo, 

Mời các phòng, đơn vị, Đảng uỷ, UBND và công chức các xã thị trấn . . KH 301, GM số  . . . . CVP và 

phòng Nội vụ tham mưu. CVP xin ý kiến CT UBND huyện. 

-9 giờ mời lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Huyện uỷ, UB MTTQVN huyện đi trao tặng số tiền ủng 

hộ miền trung. Xe 469. Mời CT UBND huyện dự. 

-14 giờ Huyện uỷ tổ chức họp BTV huyện uỷ tại phòng họp BTV huyện uỷ, Mời CT UBND huyện, PCT 

HĐND huyện, PCT UBND huyện và phòng chuyên môn có nội dung trình dự họp. CV 139. Xe 469. 

-14 giờ Sở Công Thương họp Lấy ý kiến giải quyết một số nội dung cần làm rõ về đề nghị cho nghiên 

cứu khảo sát dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Mẫu Sơn, 

tại Phòng họp tầng 3, Sở Công Thương Lạng Sơn. GM số 91  xe 4039. UBND huyện giao phòng KTHT 

tham mưu nội dung dự họp. 

- 17 giờ tổ chức giao lưu với Thành uỷ Lạng Sơn tại Huyện uỷ, mời CT, các PCT HĐND, UBND 

huyện, CPVP, TP các phòng chức năng, chuyên viên.   

-8 giờ các Đoàn kiểm 

tra thực hiện kết luận số 

61-KL/TW làm việc tại 

xã Thuỵ Hùng, Hợp 

Thành. Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện trưởng 

đoàn sẽ phân công cho 

Đoàn số 1, Xe  . TB số 12 

của Ban Dân vận Huyện 

uỷ. 



27/11 

Thứ sáu 

 

- 7 giờ 30: Thường HĐND huyện họp phiên tháng 11, mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện dự tại phòng 

họp số 1. GM 330. Giao Đ/c Hằng PCVP và Đ/c Huế CVVP tham mưu. 

- 7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức họp Chủ tịch các PCT UBND tỉnh . . .. tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND 

tỉnh. mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM số 444 . xe 469. 

-8 giờ Sở Tư Pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bồi thường nhà nước, Tại hội trường C2, Nhà  

khách Tỉnh ủy, UBND huyện giao TP Tư Pháp dự. GM 4517. Xe tự túc. 

-8 giờ Sở Tài chính mời họp xem xét số liệu thu NSNN và phương án bù hụt thu ngân sách năm 2020, Tại 

phòng họp tầng 5, Sở Tài chính. UBND huyện uỷ quyền TP TCKH dự, Chi cục Thuế. GM số 216. HOÃN 

HỌP THEO THÔNG BÁO SỐ 168. 

-8 giờ Sở KH&ĐT mời họp rà soát lựa chọn danh mục dự án cấp điện nông thôn 2021, Tại phòng họp 

402, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Mời lãnh đạo UBND huyện, TP KTHT dự họp. GM số 122. 

UBND huyện giao Trưởng Phòng KTHT dự họp.  

-8 giờ CVP triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động Huyện uỷ tại xã Mẫu Sơn, xe tự túc. 

-14 giờ UBND tỉnh mời dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại. tại 

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

469. 

-13 giờ 30 tập huấn BCĐ 35 tại TTBDCT huyện mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, CVP và Đ/c Ngôn 

dự tập huấn. Xe CVP. 

- 19 giờ CLB Cao Lộc mời lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt Lạng Sơn, các VĐV tham dự giải Hà Giang, 

Thường trực huyện uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, CVP Huyện uỷ, lãnh đạo VP HĐND và UBND 

huyện và khách mời dự    …. Giao CLB và CVP tham mưu.  

-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. 

 

28/11 

Thứ bảy 

  

29/11 

Chủ nhật 

 

-15 giờ Huyện uỷ tổ chức Giao lưu thể thao chào mừng  ĐBĐB tỉnh Lạng Sơn lần thứ  XVII tiến tới 

ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giữa BTVHU và UBKT Tỉnh ủy, tại Huyện uỷ. Mời TT Huyện 

uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, CPVP và lãnh đạo các phòng TCKH, KTHT, NN&PTNT, TNMT, 

GD&ĐT, LĐ, TBXH-DT, Nội vụ, Thanh tra, Đ/c Hiếu CVVP . . . .  

 

30/11 

Thứ hai 

-8 giờ UBND tỉnh, Sở KH&ĐT Tổ chức Hội nghị bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn, tại Trung tâm The Pride, Mời CT UBND huyện dự. 

Giao TCKH phối hợp sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung phát biểu. KH số 184. GM số 438. xe 469. 

-8 giờ UBND xã Bảo Lâm mời lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn thẩm định 16 tiêu chí 

của 4 thôn . .. . GM số  499. Xe TP NN&PTNT và các đơn vị dự tự đảm bảo. 

-8 giờ Ban Dân vận tỉnh uỷ tổ chức hội nghị  tập huấn trực tuyến công tác Dân vận năm 2020, tại Hội 

trường Thành uỷ - UBND thành phố. Mời TT huyện uỷ, Đ/c Quy - PCT UBND huyện, lãnh đạo các phòng 

trực thuộc UBND huyện. .  .. CV 138, CV 43 của Ban Dân vận tỉnh uỷ. Xe 270. 

-8 giờ Tổ Giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện làm việc tại Hội trường phòng 

Tài chính - Kế hoạch; GM số . . . Giao phòng NN&PTNT thực hiện.  

 



-8 giờ  Đảng bộ xã Hoà Cư tổ chức học tập, quán triệt và triển khai NQ và Chương trình hành động của 

BCH Đảng bộ huyện. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự, CV 14. Xe 4039. 

-13 giờ 30 Đảng bộ xã Yên Trạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai NQ và Chương trình hành động 

của BCH Đảng bộ huyện. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự, CV 14. Xe 4039. 

-14 giờ Sở Tư Pháp mời dự Hội thảo đánh giá kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

giai đoạn 2021-2025. UBND huyện uỷ quyền TP Tư Pháp dự. Tại Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy, 

GM số 4502.  
-14 giờ mời Đ/c Quy PCT UBND huyện chủ trì họp  ,.  . . . Công an huyện tham mưu.   GM số.  

- 15 giờ: Thường trực HĐND huyện họp liên tịch trước kỳ họp HĐND thứ 16, mời TT HĐND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện  . . . . . . .dự họp. tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND và UBND huyện. GM 331. 

Giao Đ/c Hằng PCVP và Đ/c Huế CVVP tham mưu. 

 


