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04/5 

Thứ hai 

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp để thống nhất việc điều động công chức cấp xã đảm bảo phù hợp đối 

với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mời CT UBND huyện chủ trì, mời Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch; 

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn: Bảo Lâm, Cao Lâu, Thạch Đạn, Hồng Phong, Lộc Yên, Hải Yến, Hòa 

Cư, Hợp Thành, Công Sơn, Gia Cát, Xuân Long, Cao Lâu, Hợp Thành và thị trấn Đồng Đăng. Tại Hội 

trường UBND huyện, GM số 91. giao Nội vụ chuẩn bị.  

 

05/5 

Thứ ba 

-8 giờ  UBND tỉnh mời dự Hội nghị trực tuyến Lễ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc 

chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, tại phòng họp số 1. Mời Thường trực Huyện 

ủy, Chủ tịch UBND huyện, một số thành viên Hội đồng thi đua -Khen thưởng huyện, UBND một số xã, 

thị trấn. Đại diện một số đơn vị trong cụm thi đua của huyện. Giao Phòng Nội vụ tham mưu. GM số 

143.  GM số 94. Đ/c Thành chuẩn bị đường truyền, thiết bị.  

-8 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xuân Cương 

về xin giao đất để quản lý, sử dụng. Tại Trụ sở Công ty TNHH Xuân Cương, Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện, lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQ Đất dự họp, GM số 154. Xe 270. 

-14 giờ Sở Tư pháp mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện, TP Tư pháp dự Họp thẩm định dự thảo Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và 

theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Phòng 

họp tầng 2, Sở Tư pháp. GM số 1350. Xe 4039. 

- 14 giờ UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng chống dịch 

COVID-19 tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện dự GM số 146. xe 469.  

- 15 giờ  . . . . mượn xe 158.  

 

06/5 

Thứ tư 

-08 giờ, Ban Kinh tế - Ngân Sách, HĐND tỉnh khảo sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri về 

việc đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại dự án Đầu tư xây dựng 

phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Mời đại diện Thường trực HĐND 

huyện, Đ/c Cường, PCT UBND huyện, các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Chi 
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nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính, xây dựng thị trấn Cao 

Lộc. Tại phòng họp số 1. Thông báo số 216, Giấy mời số 88/GM-UBND. Đ/c Tuấn PCVP tham 

mưu. 

- 14 giờ Công ty tư vấn xây dựng đề án du lịch huyện Cao Lộc thuyết trình lần 2 tại phòng họp số 2, 

UBND huyện, Mời CT UBND huyện, các PCT UBND huyện, CVP, TP VHTT, TCKH, Đ/c Dung, Đ/c 

Mai  . . . dự. Giao phòng VHTT chuẩn bị.  

- Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở VHTT&DL, CT UBND các huyện Cao Lộc, Lộc bình 

chuẩn bị dự họp tại Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành. – Hà Nội. Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn. 

GM số 95- Bộ XD, CV 1742 UBND tỉnh. 

07/5 

Thứ năm 

-8 giờ 30 Bộ Xây dựng mời lãnh đạo UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở VHTT&DL, CT UBND các huyện 

Cao Lộc, Lộc bình dự họp tại Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành – Hà Nội. Quy hoạch khu du lịch Quốc gia 

Mẫu Sơn. GM số 95- Bộ XD, CV 1742 UBND tỉnh. 

- 8 giờ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn họp lấy ý kiến tham gi dự án Luật Biên phòng Việt Nam 

tại Hội trường S4- Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, Mời TT HĐND huyện, UBND huyện dự, KH số 75. Xe 

270. Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

-8 giờ mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự Hội đồng khoa học tại Sở KH&CN tỉnh, Xe 469. 

- 8 giờ Sở LĐ, TBXH-DT tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tại phòng họp tầng 2 của Sở Lao động–Thương binh và Xã 

hội, UBND huyện ủy quyền TP LĐ, TBXH-DT dự. 

- 8 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019 tại cấp xã, huyện, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TNMT, Đ/c Tuấn 

PCVP, các xã thị trấn tại Hội trường UBND huyện, Giao Đ/c Tuấn PCVP và TNMT tham mưu chuẩn 

bị. Làm việc 02 ngày. TB số 117. 

-khoảng 9 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp xem xét dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng bauxit các mỏ 

tại các xã của huyện Bắc Sơn và đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam về xử 

lý tài sản trên đất của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoàng Tân, tại Phòng họp tầng 4trụ sở 

UBND tỉnh Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự, GM số 147. Xe 4039. Giao TNMT, TCKH tham 

mưu với lãnh đạo UBND huyện. 

- 14 giờ, UBND huyện tổ chức họp giải quyết công tác GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa 

bàn huyện và các dự án Khu dân cư N20, Bến xe phía Nam,.. Mời đồng chí Cường, Phó Chủ tịch UBND 

huyện, Trung tâm PTQĐ, các Phòng: TN&MT, KT&HT, NN&PTNT huyện, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện. Giao Trung tâm PTQĐ báo cáo bằng văn bản gửi đến các thành phần dự họp trước ngày 

07/5/2020. Tại phòng họp số 2. Đ/c Tuấn, PCVP tham mưu đôn đốc. GM số 93.  

- 14 giờ Huyện ủy tổ chức giao ban Thường trực Huyện ủy tháng 5/2020. Tại phòng họp BTV Huyện 

ủy, Mời CT UBND huyện dự họp, các phòng đơn vị liên quan đến tiếp thu giải trình. Xe 469. CTr số 

85. Chuyển sang 15 giờ ngày 08/5. 

 

08/5 

Thứ sáu 

- 8 giờ Hội thảo trực tuyến 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng họp tầng 4 Tỉnh ủy Lạng 

Sơn, Mời Bí thư Huyện ủy, các PBT huyện ủy, TB Tuyên giáo Xe 405 và xe 469. 

-chuyển sang 9 giờ, UBND tổ chức đối thoại theo quy trình giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Kim 

 



Dung, Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện; mời Chủ tịch UBND huyện, Liên đoàn Lao động 

huyện, Thanh tra huyện, các Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện, Tổ xác minh nội dung khiếu nại, Ban Tiếp công dân huyện. Địa điểm tại Phòng họp số 1. GM số 

92... Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung đối thoại và thông báo đến các thành phần dự họp biết 

chuyển thời gian họp sang 9 giờ. 

- 8 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp để kiểm tra, xem xét các nội dung tồn tại, vướng 

mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Đường dây 220kV Bắc Giang -Lạng Sơn, Trạm biến 

áp 220kV Lạng Sơn, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự, GM số 157. Tại phòng họp tầng 1 nhà 

C -Sở Tài nguyên và Môi trường, xe 4039. Giao TNMT, TTPTQ Đất tham mưu. 

-8 giờ UBND huyện tổ chức Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS 

xã Mẫu Sơn, tại Mẫu Sơn. Đ/c Quy – PCT UBND huyện trưởng đoàn . . . . Nội vụ chuẩn bị. Tại Trường 

PTDTBT TH&THCS xã Mẫu Sơn. GM số 83. Xe 270. Giao Nội vụ thông báo đến các thành phần dự 

biết thay đổi thời gian. 

-14 giờ Chạy thử nghiệm: Thứ 6 ngày 08/5/2020 cho đến khi kiểm tra xong tất cả các điểm cầu. Đ/c 

Thành và các xã thực hiện. CV 761. 

-13 giờ 30 phút Họp Tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ huyện tại phòng họp BTV huyện ủy, mời các 

thành viên tiểu ban phục vụ Đại hội. CV 02. (Đ/c Cường – PCT UBND huyện, CVP dự) 

-14 giờ Sở Nội vụ mời họp thống nhất việc thực hiện một  số nội  dung tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND và Nghị quyết  số 02/2020/NQ-HĐND, tại Hội trường tầng 4, Sở Nội vụ, mời Đ/c Quy - PCT 

UBND huyện, TCKH, Nội vụ dự, GM số 111, xe 270. 

-14 giờ sở TNMT mời họp giải quyết những vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ 

phần đầu tư và phát triển nhà Tân Sơn Thành tại Dự án Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại 

N16 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn, GM 116. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự 

họp.Xe 4039. 

- 15 giờ Huyện ủy tổ chức giao ban Thường trực Huyện ủy tháng 5/2020. Tại phòng họp BTV Huyện 

ủy, Mời CT UBND huyện dự họp, các phòng đơn vị liên quan đến tiếp thu giải trình. Xe 469. CTr số 

85. 

- 14 giờ UBND huyện mượn xe Đội TTĐT đưa giầy đến các xã Gia Cát, Tân Liên. 

09/5 

Thứ bảy 

-8 giờ Dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc 

đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, tại Phòng họp trực tuyến tầng 

3 và Phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Mời CT UBND huyện dự, GM số 148. Xe 469. 

- 8 giờ tets truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến huyện và các xã, thị trấn. CVP và Đ/c Thành thực 

hiện.  

- 8 giờ xe 270 đưa đoàn lễ viếng huyện Cao Lộc đi viếng đám tang tại Nhân Lý huyện Chi Lăng, Mời 

Đ/c Đông  - PCT HĐND huyện, Đ/c Tuyết TP Nội vụ,  Đ/c Hằng PCVP đi. (Huyện ủy đi xe 405. Liên 

hệ Đ/c Đảy PCVP huyện ủy.) 

 

10/5 

Chủ nhật 

  

 


