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Thứ 

 

Ngày 

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

25/5 

Thứ hai 

- 8 giờ Toàn án nhân dân tỉnh mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Đ/c Tùng TP Tư pháp dự cung cấp 

hồ sơ vụ án. . . . TB số 11. Xe 469. 

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

Lộc” tại UBND xã Yên Trạch. KH 119. Xe 4039 (Đ/c Thành CVVP lái xe). Đ/c Hằng PCVP tham 

mưu. 

- 9 giờ Trung tâm GDTX-GDNN huyện tổ chức lớp kỹ thuật chế biến món ăn, tại Trung tâm GDTX-

GDNN huyện. Mời lãnh đạo UBND huyện dự.  

- 13 giờ Xe Tòa án đưa đón đoàn lãnh đạo xuất phát từ sân Huyện ủy đi dự Đại hội Đảng bộ xã Bình 

trung nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Đảy PCVP huyện ủy. 

- 13 giờ xe 270 xuất phát từ sân Huyện ủy đưa đoàn công tác dự Đại hội phiên trù bị Đảng bộ xã Tân 

Liên. Đ/c Đảy PCVP huyện ủy. 

-14 giờ, Mời Chủ tịch UBND huyện, Thường trực UBMTTQVN huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư 

pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai, UBND thị trấn Đồng Đăng, UBND xã Công Sơn tiếp công dân kỳ cuối tháng 5/2020 tại Trụ sở 

Tiếp công dân huyện. Báo cáo số 117. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, UBND xã Công Sơn và thị trấn Đồng Đăng chuẩn bị nội dung tiếp công dân, báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện trước 10h00' ngày 25/5/2020. 

 

26/5 

Thứ ba 

- 7 giờ 30 Đại hội Đảng bộ xã Bình trung nhiệm kỳ 2020-2025, các Xe 158, xe Tòa án đưa đón đoàn 

lãnh đạo xuất phát từ sân Huyện ủy lúc 6 giờ 20. .Đ/c Đảy PCVP huyện ủy. 

-7 giờ Đảng bộ xã Tân Liên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường UBND xã Tân Liên, 

CV số 1730. (phiên chính thức). Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo. xe 270. 6 giờ 20 đón bên sân 

Huyện ủy, sau đó sang đón tại sân UBND huyện đi Tân Liên.  

- 8 giờ UBND tỉnh tổ chức họp xem xét tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc đối với dự án Khu 

Trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Phòng họp tầng 4, Trụ sở 

UBND tỉnh. UBND huyện Cao Lộc giao TTPTQ Đất chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện giải phóng 

mặt bằng đối với dự án. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TTPTQ Đất dự. GM số 176, Xe 469. 

- 7 giờ 30 phút Đoàn thanh tra 813 huyện tổ chức làm việc với các đơn vị ..  .. tại Hội trường UBND 

huyện (Cả ngày). Giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung. GM số Đoàn thanh tra 813. 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức họp xem  xét  tình  hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên 

địa bàn tỉnh. Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ,c Cường – PCT UBND huyện 

dự họp, GM số 174. Xe 469. 

- 14 giờ chạy thử đường  truyền Hội nghị trực tuyến báo cáo viên ... Tại phòng họp số 1. Đ/c Thành, 

Ngôn CVVP và CVP thực hiện. CV 2466. 

- 14 giờ UBND huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo phòng LĐ, TBXH-DT và kiện 
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toàn chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, CV số  .  .. Tại phòng họp số 2. Giao Nội vụ chuẩn bị. 

- 15 giờ họp giao ban Thường trực Huyện ủy, CV số . . . Mời CT UBND huyện dự họp, Xe 469. 
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Thứ tư 

- 7 giờ 30 Đại hội Đảng bộ xã Hòa Cư và Chi bộ trường THPT Ba Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, Xe Huyện 

ủy.  Xe 270 đưa đón đoàn lãnh đạo xuất phát từ sân Huyện ủy lúc 6 giờ 20 đi Thạch Đạn ; Xe 158 đi 

Cao Lâu. .Đ/c Đảy PCVP huyện ủy. 

- 7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020, tại tầng 4 UBND 

tỉnh, Mời CT UBND huyện dự họp (cả ngày) . GM số 173. xe 469. 

- 8 giờ Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2020 Thông báo kết quả Hội nghị TW12. . . . . Tại 

phòng họp số 1. Đ/c Ngôn CVVP và CVP thực hiện. CV 2466. 

-8 giờ UBND huyện tổ chức khảo tại thực địa khu vực Mốc 1122, Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ 

trì, CVP và Đ/c Thành CVVP tham mưu. Xe 4039 xuất phát lúc 7 giờ 20. GM số 109 . 

- 8 giờ Sở GD&ĐT mời lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, tại Trung 

tâm GDTX 1 tỉnh Lạng Sơn. CVP xin ý kiến Đ/c Quy – PCT UBND huyện. GM số 1218. 

- 13 giờ 30 Chi bộ Công ty cổ phần ghạch ngói Hợp Thành tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại Công ty cổ phần ghạch ngói Hợp Thành.. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự chỉ đạo. 4039 

- 14 giờ Sở Tài chính mời họp giải quyết một số vướng mắt trong việc xác định định mức chi trả tiền 

công đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, tại tầng 4, Sở Tài chính. UBND huyện ủy quyền lãnh 

đạo phòng TCKH dự, mời lãnh đạo phòng Nội vụ, GD&ĐT dự họp. GM số 68. 

-14 giờ Đoàn kiểm tra, giám sát của Sở y tế tỉnh về việc đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia 

về y tế xã gắn với chỉ tiêu 17.8 trong tiêu chí 17 nông thôn mới tại trung tâm y tế huyện trong 6 tháng 

đầu năm. UBND huyện ủy quyền Đ/c Dũng PCVP dự, KH số 53 của Sở Y tế . 

- 14 giờ UBND huyện tổ chức họp xin ý kiến các sở ngành của tỉnh để xử lý vụ việc bà Nguyễn Thị Lan 

tự ý xây nhà trên đất Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ. Mời đồng chí Cường - PCT UBND huyện, Thanh 

tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các phòng: P Tài nguyên và Moi trường, Kinh tế 

và Hạ tầng, Ban QLDA ĐTXD huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBND thị trấn Đồng Đăng tại 

phòng họp số 2. GM số 110. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung cuộc họp. 

- 14 giờ phòng GD&ĐT mượn phòng họp số 1 làm việc với đoàn công tác của Sở GD&ĐT.  

-17 giờ giao lưu với Ban QLĐTXD tỉnh tại Quân sự huyện Cao Lộc, CVP tham mưu. 
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Thứ năm 

- 7 giờ 30 Đại hội Đảng bộ xã Hòa Cư  nhiệm kỳ 2020-2025, Xe 270 đưa đón đoàn lãnh đạo xuất phát 

từ sân Huyện ủy lúc 6 giờ 30. .Đ/c Đảy PCVP huyện ủy. 

- 8 giờ Chi bộ Tư pháp- ĐÔng y chữ thập đỏ huyện tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại 

tầng 3 phòng TCKH  huyện. Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo. 

- 7 giờ 30 Đại hội Hội nhà báo tỉnh Lạng Sơn, tại . .  . . Huyện ủy giao Đ/c Long UV BTV huyện ủy, 

Trưởng ban Tuyên giáo dự. GM số .  

- 9 giờ 30 xe 469 đưa CT UBND huyện và  . ..  . dự hội nghị tại Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

CV 1763. 16 giờ 30 đưa CT UBND huyện . . . . dự Hội nghị tại  phòng họp BCH Tỉnh ủy.  

- 7 giờ 30 mượn xe Viện kiểm sát đưa đoàn công tác đi Hồng Phong, Gia Cát. (phiếu xăng) 

-   7 giờ 30 TT HĐND huyện giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật tại xã Bảo Lâm. KH 84, TB 

115. Xe 158. Đ/c Hằng PCVP. 

- 8 giờ Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao chỉ số  PCI, DDCI năm 2020 tại tầng 2, 

THE Pride. UBND huyện ủy quyền CVP dự và Đ/c Minh CVVP dự. GM số 36. Xe tự túc. 

-9 giờ Hội đông y tỉnh đến làm việc .  . . chuẩn bị Đại hội Đông y. mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự 

làm việc. KH 04.  

- 13 giờ 30 Đảng bộ Trường THPT Cao Lộc tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Trường 

THPT Cao Lộc, mời lãnh đạo UBND huyện dự (phiên chính thức). Xe . . .  

- 13 giờ 30 Đảng bộ xã Xuân Long tổ chức phiên trù bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường 

UBND xã, CV số 1730. Đ/c Long Trưởng ban Tuyên giao và CVP dự. . . xe huyện ủy.  

- 14 giờ Hội CCB tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết đề án 712 của Chính phủ.. . .  . . tại Hội 

trường C, nhà khách tỉnh ủy. UBND huyện ủy quyền TP NN&PTNT, PCVP ĐPXD NTM huyện dự. 

GM số 41. 

- 14 giờ Ban ATGT tỉnh mời làm việc với đoàn kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT đường sắt của Cục 

đường sắt Việt Nam, tại Sở GTVT, Mời lãnh đạo UBND huyện, TP KTHT dự, tại Phòng họp H2, GM 

số 59. Giao KTHT chuẩn bị nội dung, Xe  . . . 

- 14 giờ Hội DIOXIN tỉnh đến kiểm tra công tác Hội DIOXIN huyện tại phòng họp số 1. Giao Hội 

DIOXIN huyện chuẩn bị. GM 08.  

- TB chuyển sang 14 giờ Sở TNMT mời dự họp Làm rõ nội dung Thanh tra Chính phủ đã kết luận việc 

"Tính tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở tăng thêm 10.871m2do phê duyệt điều chỉnh lại quy hoạch 

dự án và không được điều chỉnh bù trừ diện tích đất ở thương mại do Chủ đầu tư tự thỏa thuận 18 lô đất 

để bố trí tái định cư cho các hộ dân". Họp bàn phương án đề xuất xử lý báo cáo UBND tỉnh theo quy 

định. Mời lãnh đạo UBND huyện, phòng TCKH, TTPTQ Đất dự, Giao TTPTQD và phòng TCKH 

chuẩn bị nội dung.GM số 198, CVP xin ý kiến chỉ đạo của Đ/c Cường – PCT UBND huyện.  

 



29/5 

Thứ sáu 

-7 giờ Đảng bộ xã Xuân Long tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường UBND xã, CV số 

1730. Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo. Đ/c Long Trưởng ban Tuyên giao và  . . .dự xe 270 xuất phát 

lúc 6 giờ kém 15 tại sân Huyện ủy. 
- 7 giờ 30 Đại hội Đảng bộ xã Thanh Lòa nhiệm kỳ 2020-2025, Xe Huyện ủy đưa đón đoàn lãnh đạo 

xuất phát từ sân Huyện ủy lúc . .Đ/c Đảy PCVP huyện ủy. 

- 7 giờ 30 Sự đoàn bộ binh 3 và Lữ đoàn 382 mời UBND huyện dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới. UBND 

huyện ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS huyện dự, GM số 01 và 710. Xe Quân sự huyện. 

- 7 giờ 30, TT HĐND huyện giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật tại xã Bình Trung. Giao Đ/c 

Hằng PCPV thực hiện. Xe 469 đi từ 7 giờ. 

-8 giờ sở TNMT mời họp xem xét, thống nhất xử lý khó khăn, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng 

Đăng ký Đất đai, tại sở TNMT. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TP TNMT dự, GM số 190. Hoãn 

chuyển sang 01/6/2020 TB số 134. 

- 8 giờ mượn xe Kiểm lâm huyện đi các xã Hòa cư, Cao Lâu, Xuất Lễ kiểm tra sâu róm hại thông, Triển 

khai phun thuốc . . . . 

-14 giờ Sở KH&ĐT mời Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025, tại 

Tại Hội trường tầng 2 nhà C2, Nhà khách Tỉnh uỷ, Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, lãnh đạo các 

phòng NN&PTNT, TCKH, KTHT dự. GM số 54. Xe 469. 
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Thứ bảy 

-7 giờ 30 Đảng bộ xã Công Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường UBND xã, CV số 

1730. (Xuất phát lúc 5 giờ 45 phút tại sân Huyện ủy, UBND huyện). Mời CT UBND huyện dự chỉ 

đạo. TP TCKH, Nội vụ, CVP dự xe 469 và xe 158. 

- Đ/c Quy – PCT UBND huyện, Đ/c Hanh TP NN & PTNT và 02 doanh nghiệp đi Phú thọ cùng sở 

NN&PTNT. 
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Chủ nhật 

  

 


