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Thứ 

 

Ngày 

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

18/5 

Thứ hai 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, 

kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tại điểm trực tuyến UBND huyện, Tỉnh. KH 76. GM số 160,.  

Giao TCKH chuẩn bị. CVP tham mưu. GM số 101 – UBND huyện Cao Lộc. Xe 469 chuẩn bị. 

- Chi bộ XNKTCCTTL huyện tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại . . .. Mời Đ/c Đông – 

PCT HĐND huyện dự chỉ đạo. Xe 270. 

- 14 giờ UBND tỉnh mời dự làm việc với UBND tỉnh Sơn La về kết nối tiêu thụ, xuất khẩu nông sản 

niên vụ năm 2020, tại Phòng họp tầng 4trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện 

dự, GM số 163. Xe 4039. 
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Thứ ba 

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

HĐND huyện dự chỉ đạo. 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2020, Tại phòng họp tầng 4, trụ sở 

UBND tỉnh. Mời CT UBND huyện dự họp, GM số 161, Xe 469. 

-8 giờ Văn phòng chính phủ, UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 

2019 và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

năm 2019. tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. Giao Nội vụ chuẩn bị tài liệu. GM số 

164. Mời Đ/c Cường PCT UBND huyện dự, Xe 469. 

-8 giờ Sở Xây dựng mời họp V/v xem xét, thống nhất bổ sung quỹ đất dành cho cây xanh công cộng và 

công trình giáo dục đối với dự án khu dân cư N20, Tại phòng họp tầng 3, Sở Xây dựng Lạng Sơn, GM 

số 56, UBND ủy quyền TP KTHT dự, báo cáo kết quả. 

- 8 giờ UBND huyện, BCĐ huyện tổ chức Hội nghị thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, tại trường 

Tiểu học thị trấn Cao Lộc. KH số GM . . . .Mời Đ.c Quy – PCT UBND huyện chủ trì. Giao Đ/c Hằng 

PCVP và GD&ĐT chuẩn bị.  Xe 270. 
-8 giờ UBND huyện Tràng Định mời dự Lễ khánh thành nhà lưu niệm và công bố quyết định công nhận 

6 xã ATK, Tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ( Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn). Đ/c Tuấn CVP, TT VHTT dự. GM số 63, xe 4039. 
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Thứ tư 

-7 giờ 30 Đảng bộ xã Hợp Thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường UBND huyện, CV 

số 251. (02 ngày). Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo. Xe máy để tại sân TTPTQ Đất và dọc bên hàng 

lang bên phải. các xe Oto không để tại sân sau. 

- Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại  . . .. Mời 

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

- Xe 469 đưa lãnh đạo đi công tác . . . . . 
-8 giờ Ban QLDACT tỉnh mời họp bàn về công tác giải phóng mặt bằng đối với khu đất thực hiện đầu tư 

xây dựng bãi đỗ xe (sảnh ra khối xuất cảnh) thuộc dự án Phát triển kinh tế - xã hội các đô thị Việt Trì, 

Hưng Yên và Đồng Đăng - Hợp phần đầu tư đô thị Đồng Đăng Tiểu hợp phần DD1b - Tòa nhà cửa khẩu 
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Hữu Nghị, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự. GM số 378, Xe. 

-8 giờ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng tổng hợp kết quả rà soát cắt giảm thời hạn giải 

quyết TTHC, rà soát, đánh giá TTHC theo Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 (phục vụ 

tổng kết Đề án) và tập huấn sử dụng tính năng giao nhiệm vụ trên phần mềm VNPT-iOffice, Hội trường 

tầng 2 nhà C2, Nhà khách Tỉnh uỷ, GM 09. CVP và Đ/c Minh CVVP dự, Xe 4039. 

- 8 giờ Ban KT-XH HĐND huyện khảo sát “Công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Cao 

Lộc” tại UBND xã Xuân Long. KH 119. Xe 270 

- 15 giờ Lãnh đạo HĐND huyện dự kỳ họp bất thường HĐND xã Yên Trạch tại Nhà văn hóa xã. GM 

25. Xe 4039. 
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Thứ năm 

- 6 giờ kém 15 xe 270 xuất phát từ Huyện ủy đưa đoàn đi dự Đại hội xã Cao Lâu. 

- 7 giờ xe 4039 sang đến Huyện ủy đưa Đ/c Phúc – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy đi dự Đại hội Công ty 

Sao vàng. 

- 8 giờ TT HĐND huyện giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật tại xã Lộc Yên. KH 84, TB 113. 

Xe 158 (xuất phát lúc 7 giờ tại sân UBND huyện). Đ/c Hằng PCVP.  

-7 giờ 30 Đảng bộ xã Hợp Thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường UBND huyện, CV 

số 251.(02 ngày). Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo. Xe máy để tại sân TTPTQ Đất và dọc bên hàng 

lang bên phải. các xe Oto không để tại sân sau. 

-8 giờ Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về thực hiện quy định các biện pháp tái hòa nhập 

cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định số 

80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ, Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc, Mời Đ/c 

Cường UBND huyện, Công an huyện..  . . .. CVP, Đ/c Ngôn CVVP tham mưu,  BC 323, GM số 103. 

- 13 giờ 30 Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp CT các PCT UBND tỉnh tại Tại phòng họp tầng 4, 

trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự, GM số 169. Xe 469. 

-13 giờ 30 UBND huyện 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 huyện Cao Lộc, tại phòng họp số 1. Mời Đ/c Quy – 

PCT UBND huyện chủ trì, Đ/c Hằng PCVP và phòng LĐ, TBXH-DT tham mưu.  GM số  107. 

-14 giờ  Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp soát danh mục mua sắm thiết bị thuộc Đề án 

quản lý hoạt động truyền thanh, truyền hình cấp huyện đến năm 2020, UBND huyện ủy quyền GĐ 

TTVHTT&TT dự, Gm số 877. 
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Thứ sáu 

- 7 giờ 30 họp thường kỳ UBND huyện, tại phòng họp số 1. Tài liệu đã gửi trên phần mềm và zalo cho 

Công an, QS huyện. GM số 105 giao CVP và Đ/c Ngôn CVVP tham mưu. 

- 8 giờ Sở Tài chính mời họp về thống nhất thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, Giao TCKH chuẩn 

bị nội dung. Mời lãnh đạo UBND huyện, TCKH dự. GM số 65. UBND huyện ủy quyền lãnh đạo TCKH 

dự. 

-8 giờ Ban KTCK Đồng Đăng – LS mời dự khảo sát, nghiên cứu cải tạo tuyến đường xuất nhập khẩu 

qua mốc 1119-1120; bổ sung dải phân cách mềm và cổng điện đến vị trí phù hợp qua mốc 1116-1117 để 

đảm bảo phương tiện đi lại và nghiên cứu mở rộng đường vận chuyển hàng hóa tại mốc 1119-1120, tại 

Cửa khẩu Hữu Nghị. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, LĐ phòng KTHT dự. GM số 25. xe 4039. 

- 8 giờ, Ban KT-XH HĐND huyện khảo sát “Công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Cao 

Lộc” tại UBND xã Bảo Lâm, KH 119. Xe 469. Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

 



- 7 giờ xe 270 đưa đoàn Tặng quà vào xã Thanh Lòa tặng quà, mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện, phòng 

GD&ĐT . .  . dự.  

- 14 giờ Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh ủy đến kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội . . . tại phòng 

họp BTV Huyện ủy, CV số 1753. Mời CT UBND huyện, PCT HĐND huyện, TP Nội vụ, TCKH. Xe 

469. 

- 14 giờ UBND huyện tổ chức cuộc họp để thảo luận, thống nhất về nội dung dự thảo Quy định tạm thời 

về điều động, biệt phái đối với giáo viên, nhân viên các trường thuộc UBND huyện Cao Lộc, Tại phòng 

họp số 1, CT UBND huyện giao Đ/c Quy - PCT UBND huyện chủ trì, phòng GD&ĐT chuẩn bị. GM số 

106 . CVP tham mưu. 

-14 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp xin ý kiến các sở, ngành về nội dung đề xuất tại 

Báo cáo của UBND các huyện, thành phố để tổng hợp Báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong  tháng 5,  Tại 

phòng họp tầng 1nhà C -Sở Tài nguyên và Môi trường. Giao phòng TNMT, TTPTQ Đất nghiên cứu 

tham mưu. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TP TNMT, TTPTQ Đất dự. GM số 186.Xe 4039. 

-14 giờ UBND huyện giao Thanh tra chủ trì phối hơp cùng với TNMT, TTPTQ Đất (người trực tiếp 

thực hiện dự án Bến xe phía Nam) rà soát để cung cấp hồ sơ vụ việc tại phòng họp số 2 tầng 3 UBND 

huyện. 
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Thứ bảy 

- Chi bộ phòng KTHT huyện tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại huyện. Mời CT UBND 

huyện dự chỉ đạo.  

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

PCT HĐND huyện dự chỉ đạo. 

-15 giờ Sở GTVT – ban QLĐTXD và BTHTGT mời thống nhất phương án GPMB cầu Xuân Lũng. Mời 

Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TTPTQ Đất, CVP dự. GM số 150. Xe TTPTQ Đất. 
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Chủ nhật 

-7 giờ 30 khai trương cửa hàng không đồng tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện. Mời Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện, CTĐ, CVP dự, xe 4039. 

 

 


