
LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN CAO LỘC THÁNG 6/2020 (TUẦN 1) 

http://dichvucong.langson.gov.vn/ vào hàng ngày xử lý. 

 

Thứ 

 

Ngày 

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

01/6 

Thứ hai 

-7 giờ 30 TT HĐND, CT UBND huyện . . . . . . . họp phiên Thường kỳ TT HĐND huyện tháng 5/2020 

tại phòng họp số 1. GM 126. Giao CVP và Đ/c Hằng PCVP chuẩn bị. 

-8 giờ UBND huyện tổ chức họp giải quyết vướng mắc tại dự án Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở 

thương mại N16 . . .tại phòng họp số 2. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì.Đ/c Tuấn PCVP 

tham mưu. GM số 112. 

- 13 giờ 30 CVP và Đ/c Thành đi làm việc tại mốc 1173. Báo cáo kết quả với CT UBND huyện. Xe 

4039. 

- 13 giờ 30 xe 270 đưa đoàn công tác đi Bảo Lâm, dự Đại hội. 

- 14 giờ Sở Lao động –Thương binh và Xã hội mời thông qua dự thảo Kết luận thanh tra … mời Đ/c 

Quy – PCT UBND huyện, Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Cao Lộc dự, 

GM số 33. Xe Đ/c Quyên.  

- 14 giờ Chi bộ Thanh tra huyện tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại tầng 3 phòng TCKH  

huyện. Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo.  

-14 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 và TB 

số 134. Xe 469. 

- 14 giờ Tổ biên tập tổ chức họp . . . .. tại Phòng họp BTV huyện ủy, CV số 03. 

  

02/6 

Thứ ba 

-7 giờ 15 phút xe 270 đưa đoàn công tác dự Đại hội Chi bộ Công ty TNHH Bảo Long. 

-8 giờ  Sở GD&ĐT tổ chức  Hội  nghị biểu dương điển  hình  tiên  tiến  ngành Giáo dục, GM số 1218, 

TB 1300. CVP xin ý kiến chỉ đạo của Đ/c Quy – PCT UBND huyện. 

-8 giờ Sở TNMT mời dự thẩm định, rà soát công trình dự án cần điều chỉnh hủy bỏ hoặc bổ sung quy 

hoạchsử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cáchuyện, thành phố (lần 20 tại Phòng họp tầng 4, Nhà C, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng TNMT dự. GM số 

210. .Xe 4039. Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. 

-13 giờ 45 phút xe 270 đưa đoàn công tác dự Đại hội Đảng bộ xã Yên Trạch. 
-14 giờ Hội đồng sơ tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên họp  . . .. tại phòng họp 

số 2. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì. Giao phòng Nội vụ chuẩn bị. GM số . . . 

- 14 giờ UBND xã Bình Trung mời dự triển khai GPMB Cầu Xuân Lũng, tại Nhà văn hóa thôn Xuân  

Lũng, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, KTHT, TTPTQ Đất, TNMT . . GM số 339. Giao KTHT 

chuẩn bị hồ sơ . . .Xe .469.   
-16 giờ 30 UBND huyện mời TP TNMT, Nội vụ, Tư Pháp, Phó chánh thanh tra, KTHT tổng hợp ý kiến 

làm việc với  . . . . .. Tại phòng họp số 1. Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. 

 

03/6 - 7 giờ 30 UBND huyện họp đánh giá tiến độ, trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số Chuẩn bị Hội trường, tài liệu hồ 

http://dichvucong.langson.gov.vn/


Thứ tư 49/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 

12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện năm 2020, Giao phòng TCKH dự thảo Báo cáo chung, các phòng, đơn vị, UBND các xã thị 

trấn báo cáo tiến độ triển khai thực hiện. Tại Hội trường UBND huyện. GM số 115 .  

- 8 giờ Tiếp xúc cử tri tại cụm xã Thạch Đạn, lồng ghép TXCT chuyên đề của Tổ đạo biểu HĐND tỉnh 

số 7 mời Đ/c Cường CT HĐND huyện, đ/c Lâm TB KTXH, HĐND huyện, đại diện: lãnh đạo UBND 

huyện; phòng Tài nguyên và MT, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa và TT, Tài chính - Kế hoạch. KH 122. Xe 

270 

- 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 03. Xe 4039. 

-8 giờ Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT,HT&TĐC) huyện Cao Lộc tổ chức họp xem xét 

thống nhất thông qua phương án BT,HT&TĐC các công trình, dự án trên địa bàn huyện, tại phòng họp 

số 1. GM số 113. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

-13 giờ  xe 270 đưa đoàn công tác dự Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong.  

- 14 giờ UBND tỉnh tổ chức họp xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự ánđầu tưkỳ tháng 5/2020, Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện, TTPTQ Đất dự. Tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh, GM số 183. Xe 4039. Giao TTPTQ 

Đất chuẩn bị nội dung. 

- 14 giờ: Ban KT-XH HĐND huyện họp thẩm tra báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 

Mười bốn (kỳ họp bất thường) HĐND huyện. GM 131, tại phòng họp số 2. 

-14 giờ UBND huyện Cao Lộc làm việc với Toà án nhân dân tỉnh tại phòng họp số 1 UBND huyện về 

dự án bến xe phía Nam. Giao TTPTQ Đất, thanh tra huyện và các phòng TNMT, Tư Pháp chuẩn bị nội 

dung. Mời CT UBND huyện chủ trì. 

-14 giờ Hội Đông Y tỉnh đến làm việc tại huyện Cao Lộc, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, TP Nội vụ 

và Hội đông y làm việc tại phòng họp số 3.  

- 16 giờ xe 469 đưa CT UBND huyện, CVP đi Yên Trạch. 

sơ kỳ họp thứ 14. 

Đại hội Yên Trạch. 

04/6 

Thứ năm 

- 7 giờ Quân sự huyện tổ chức Đại hội Đảng bộ QS huyện, Mời CT UBND huyện dự, 8 giờ phiên chính 

thức . Xe 469. 

-7 giờ xe 270 đưa đoàn công tác dự Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong. 

- 7 giờ 30 UBND huyện làm việc với Điện lực tỉnh Lạng Sơn, tại phòng họp số 1, Mời Đ/c Cường – 

PCT UBND huyện, TNMT, TCKH, TTPTQ Đất, UBND thị trấn Cao Lộc. Giao TTPTQ Đất chuẩn bị 

nội dung, Đ/c Tiến CVVP tham mưu. GM 116. 

-8 giờ UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh triệu tập cuộc họp để tư vấn giải 

quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 

trụ sở UBND tỉnh. GM số 203. Mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện. Xe 4039. Báo cáo số 11/BC-UBND 

ngày 23/4/2020 (Mật). 

- 9 giờ hoặc 10 giờ Đ/c Cường PCT UBND huyện gặp VTV 24 . ..  . phòng TNMT, Thanh tra, NV, TP, 

KTHT tại phòng họp số 1. Giao Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. 

-13  giờ 30 xe 4039 đến Huyện ủy đưa đoàn công tác đi Tân Thành dự Đại hội. 

- 14 giờ UBND huyện mời Sở TNMT, các đơn vị họp rà soát giải quyết các khó khăn vướng mắc  . . . . 

  



tại phòng họp số 1. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, giao phòng TNMT, TTPTQ Đất, ban 

tiếp công dân và Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung. GM số 211 – Sở TNMT HOÃN Theo TB 140.  

-15 giờ HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội trường HĐND và UBND huyện Cao Lộc, QĐ 127, GM 129. Giao 

CVP, PCVP Hằng và Đ/c Thành, Ngôn CVVP tham mưu.  

05/6 

Thứ sáu 

-6 giờ 20 xe 270 đến sân Huyện ủy đưa Đoàn công tác đi dự Đại hội xã Tân Thành.  

-7 giờ 30 Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(SMEs)tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA, UBND tỉnh mời các thành phần tham dự Hội nghị tại 

điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, Phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường - PCT 

UBND huyện dự, GM số 180. Xe 469.. 

-8 giờ Đoàn công tác của Thường trực tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc, tại 

phòng họp BTV huyện ủy, Mời CT UBND huyện, PCT HĐND huyện dự. Xe 158 đưa đón. 

-8 giờ 30 phút Bộ giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2020, phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện dự. GM số 187, xe 4039 (cả ngày).  

-13 giờ 30 Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp CT các PCT UBND tỉnh để xem xét, quyết định các 

nội dung thuộc thẩm quyền, Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Quy – PCT UBND 

huyện dự nội dung 1. GM 186. Xe 4039. 

- 14 giờ Huyện ủy tổ chức giao ban Thường trực Huyện ủy. Tại Huyện ủy. CVP huyện ủy sẽ thông báo 

thời gian sau. Mời CT UBND huyện dự họp. Xe 469. Giao phòng Nội vụ chuẩn bị hồ sơ trình cuộc họp. 

- 13 giờ 30 Phòng GD&ĐT mượn Hội trường UBND huyện họp giao ban 6 tháng đầu năm 2020. 

- 14 giờ Chi bộ Quản lý ĐTXD huyện tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại tầng 2 phòng 

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

- 16 giờ xe 469 đưa CT UBND huyện dự Hội nghị tại tỉnh. GM 188. 

 

06/6 

Thứ bảy 

-7 giờ 30 Đảng bộ thị trấn Cao Lộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường UBND thị trấn 

Cao Lộc, CV số 1730. (02 ngày 06/6 và 07/6). Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo. xe 469. 

- 8 giờ UBND tỉnh mời các thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc vận chuyển, tiêu thụ vải thiều qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Phòng họptrực 

tuyếntầng 4, trụ sở UBND tỉnh, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM số 184. Xe 4039. 

 

07/6 

Chủ nhật 

-7 giờ 30 Đảng bộ thị trấn Cao Lộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường UBND thị trấn 

Cao Lộc, CV số 1730. (02 ngày 06/6 và 07/6). Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo. xe 469. 

 

 


