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Thứ 

 

Ngày 

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

-7 giờ 30 Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chỉ thị 05 . . . . tại phòng họp số 1 

(30 ghế) và phòng họp số 2 (25 ghế). CV số 1731. . . Đ.c Thành, Đ/c Ngôn tham mưu thực hiện. 

- 13 giờ 30 Huyện ủy tổ chức họp Ban Thường trực Huyện ủy tháng 5/2020. Tại phòng họp BTV Huyện 

ủy, Mời CT UBND huyện, PCT HĐND huyện dự họp, các phòng đơn vị liên quan đến tiếp thu giải 

trình. Xe 469. CTr số 85. CV số 1732. Giao TP NN&PTNT, PCVP ĐPXD NTM sang tiếp thu. 

-14 giờ Sở Xây dựng mời họp xem xét phương pháp tính tiền sử dụng đất áp dụng cho các dự án có sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại tầng 3, Sở Xây dựng, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự 

họp, GM số 53. xe 4039. PCT UBND huyện ủy quyền Đ/c Vĩnh TP KTHT dự. 

- 14 giờ UBND huyện tiếp công dân theo quy định. Giao Ban tiếp công dân báo cáo Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện trước 02 ngày. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì tiếp công dân, TB số 109. Đ/c 

Tuấn PCPV thực hiện. 

-13 giờ 30 Hội đồng BTHT & TĐC huyện họp Công trình đường dây 220KV, N20 tại phòng họp số 1. 

GM số 95. Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì.  

 

12/5 

Thứ ba 

-8 giờ Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện kiểm tra tại  trường dân tộc phổ thông cơ sở  

Phú xá, Đ/ c Dũng Pcvp thực hiện, Đ/c tuyên cvvp tham mưu, xe  Đội quản lý thị trường số  2 , Tb số 

111. 

- 14 giờ, UBND huyện tổ chức họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quyết định cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Mời đ/c Cường, PCT UBND huyện, các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế 

và Hạ tầng, Chi cục Thuế huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Địa điểm, phòng họp số 

2, GM số 97. 

-14 giờ họp CT các PCT UBND huyện tại phòng họp số 1. Đề nghị các phòng, đơn vị gửi tài liệu trình 

cuộc họp đến UBND huyện, cập nhật tải về máy tính lãnh đạo UBND huyện.  
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Thứ tư 

- Chi bộ phòng NN&PTNT tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại tầng 3 phòng TCKH huyện. 

Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự chỉ đạo. 

- Chi bộ Ngân hàng CSXH huyện tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại tầng 2 Ngân hàng 

CSXH huyện. Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo, xe 469.  

-8 giờ UBND tỉnh Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 

11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-

2020 và dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020, Tại phòng họp tầng 4, trụ sở 

UBND tỉnh. Mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện dự, GM số 153. Xe 4039. 

-8 giờ Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của huyện kiểm tra tại trường dân tộc nội trú xã 

gia cát và trường mầm non xã Tân liên. Đ/c Dũng Pcvp thực hiện, Đ/c Tuyên cvvp tham mưu, TB số 

Kiểm tra ATTP Đ/c Dũng PCVP. 
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111, xe 270. 

-8 giờ Sở TNMT kiểm tra xem  xét thực tế hệ thống công  trình Trạm xử lý nước thải sinh hoạt của 

Công ty TNHH Xuân Cương, tại Hữu Nghị, UBND huyện giao lãnh đạo phòng TNMT dự làm việc báo 

cáo kết quả. GM số 169.  

-14 giờ Mời Đ/c CT UBND huyện đến thăm một số DN, cơ sở sản xuất sau dịch bệnh COVID-19, Mời 

TP TCKH, KTHT, LĐ, TBXH-DT, Chi cục Thuế dự. Xe 469, xe chi cục Thuế. (Công ty TNHH Bảo 

Long, Công ty CP ghạch ngói Hợp Thành). 
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Thứ năm 

- 8 giờ đi mốc 1209. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, CVP, Đ/c Thành CVVP, xe 270. Xuất phát 

lúc 4 giờ 30 phút, ngày 14/5/2020. Đ/c Thành CVVP và CVP chuẩn bị.  

- Chi bộ phòng TNMT tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại  . . .. Mời Đ/c Đông – PCT 

HĐND huyện dự chỉ đạo. 

- 8 giờ CT UBND huyện dự duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ công an huyện tại hội trường công an 

huyện, Xe 469. 

- 8 giờ Sở Tài chính tỉnh  mời dự họp xem xét kiến nghị của cử tri một số huyện biên giới về tăng hỗ trợ 

tiền công cho lực lượng cán bộ cấp xã, thôn, dân quân và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ biên 

giới, hiện đang thực hiện theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 24/8/2009. Phòng họp tầng 4, Sở 

Tài chính tỉnh. UBND huyện ủy quyền TP TCKH dự. GM số 63. Giao phòng TCKH chuẩn bị nội dung.   

- 8 giờ Đoàn Kiểm tra ATTP. Đ/c Dũng PCVP trưởng đoàn đi Xuất Lễ xe BHXH huyện. 

- 8 giờ Ban KT-XH HĐND huyện xác minh học sinh nhận gạo và tiền hỗ trợ theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP tại trường PTDTBT TH&THCS xã Thanh Lòa; 14 giờ 30, tại trường PTDTBT 

TH&THCS xã Lộc Yên TB 116. Xe 4039. Đ/c Tân CVVP. 

- 14 giờ UBND huyện tổ chức họp rà soát đánh giá công tác giải quyết đơn thư 6 tháng đầu năm . .  . tại 

Phòng họp số 1, UBND huyện, Mời CT UBND huyện chủ trì. Giao Thanh tra và ban tiếp công dân 

chuẩn bị. GM số 96.  

-14 giờ Sở TNMT mời dự thẩm định, rà soát công trình dự án cần điều chỉnh hủy bỏ hoặc bổ sung quy 

hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc tại Sở TNMT, UBND huyện ủy quyền TP 

TNMT, đơn vị tư vấn dự. Giao phòng TNMT chuẩn bị báo cáo, mời đơn vị tư vấn. GM số 167. Xe 

4039. 

- 14 giờ Đ/c Quy – PCT UBND huyện họp Hội đồng khoa học tại Sở KH&CN . . . . xe 469. 
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Thứ sáu 

- Chi bộ Thống kê tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại  . . .. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND 

huyện dự chỉ đạo. 

- 8 giờ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra công tác xây dựng 

nông thôn mới năm 2020 tại xã Xuất Lễ, Tân Liên, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, các phòng chức 

năng . . . . Xe 270. Giao VP ĐPXD NTM huyện chuẩn bị BC hồ sơ, ban hành GM, Đ/c Tân CVVP đôn 

đốc. KH số 63. GM số . . 

-8 giờ Sở TNMT mời Kiểm tra thực trạng các khu đất, đồng thời làm rõ nhu cầu sử dụng đất của Bảo 

hiểm xã hội tỉnh v/v đề nghị cấp đất đầu tư xây dựng trụ sở BHXH huyện  Cao  Lộc và của Công an tỉnh 

đề xuất. Tại thực địa Khu đất Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp -Hướng nghiệp cũ (khối 6, thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc) GM số 168. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TNMTG, KTHT, TCKH dự. Xe 

4039. 

 



- 8 giờ BCĐ xây dựng mô hình Chính quyền thân thiện tiến hành khảo sát xây dựng mô hình Chính 

quyền thân thiện tại xã Yên Trạch, mời CT UBND huyện, Ban Dân vận, các phòng Nội vụ, TCKH, 

CVP, TT VHTT&TT, xe 469. CV số 02. (Sau đó xe 4039 đón đoàn từ Yên trạch về). 

- 9 giờ Sở Ngoại vụ mời CT UBND huyện, CVP . . .  dự kỉ niệm 15 năm ngày thành lập tại Nhà khách 

Biên  phòng, Xe 469. 

- 8 giờ Ban KT-XH HĐND huyện xác minh học sinh nhận gạo và tiền hỗ trợ theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP tại trường PTDTBT TH&THCS xã Mẫu Sơn; 14 giờ 30, tại trường PTDTBT 

TH&THCS xã Công Sơn TB 116. Xe  . . . Đ/c Hằng PCVP liên hệ. 

- 14 giờ Tòa án nhân dân tỉnh mời lãnh đạo UBND huyện Người bảo vệ quyền lợi dự   . . vụ Ông Nông 

Sỹ Vân, tại Tòa án nhân dân tỉnh, TB số 10, Xe 4039. 

-14 giờ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2020, tại phòng họp số 1. Mời CT UBND huyện, Đ/c Quy-PCT UBND huyện  và các Thành viên Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện,; đại diện lãnh đạo các xã trọng điểm về 

thiên tai  GM số 162. Đ/c Thành, Ngôn kiểm tra đường truyền. GM 102. 

-15 giờ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh quý II năm 2020, Giải trình về tình hình, kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri, 

Phòng họp tầng 4 UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường  – PCT UBND huyện dự họp, xe 469, GM số 235.  GM 

số 158 UBND tỉnh. Giao TNMT, KTHT và Đ/c Tuấn PCVP tham mưu chuẩn bị sau BC số 322 ngày 

05/5/2020 của UBND huyện.  

- 15 giờ 40  xe 4039 đến ngã 3 đường Hải Yến – Công Sơn đón Đ/c Lâm – HĐND huyện  . . . về huyện. 
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Thứ bảy 

-Đại hội các chi bộ Phòng TCKH tại tầng 3 phòng TCKH huyện, Nội vụ tại tầng 2 phòng TCKH huyện. 

Mời CT UBND huyện . . . . . . dự chỉ đạo. 
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Chủ nhật 

-7 giờ 30 Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyên, tại tầng 3 phòng TCKH huyện, Giao 

CVP, các PCVP và các đồng chí đảng viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công. CV 1730, Bí thư chi bộ 

xin thông báo và mời Đ/c PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các Ban XD Đảng dự chỉ đạo. 

 

 


