
LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN CAO LỘC THÁNG 6/2020 (TUẦN 2) 

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 

08/6 

Thứ hai 

- 5 giờ 30 các xe 158, Công an huyện xuất phát từ sân Huyện ủy đi dự Đại hội xã Xuất Lễ. 

-14 giờ Cô Hà VCCI phỏng vấn Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Đ/c Cường – PCT UBND huyện phát 

biểu, cung cấp thông tin . . . tại UBND huyện. 

-14 giờ xe 270 đưa đoàn Văn hóa nghệ thuật tỉnh đi Xuất Lễ biểu diễn Văn nghệ chào mừng thành công 

đại hội Đảng bộ xã Xuất Lễ.  

Lớp TCLLCT huyện học tại Hội 

trường UBND huyện, từ ngày 

08/6 đến hết ngày  

09/6 

Thứ ba 

-7 giờ xe 270 đến sân Huyện ủy đưa Đoàn công tác đi dự Đại hội xã Hải Yến.  

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về một số nội dung công tác, Tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh, Mời CT UBND huyện dự 

họp, Giao phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo CT UBND huyện, trước 16 giờ ngày 8/6/2020. 

Xe 4039. GM số 191. 

-08 giờ Sở Lao động Thương binh và Xã hội về kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình GDNN trên địa 

bàn tỉnh năm 2020, tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, 

lãnh đạo các Phòng LĐ, TBXH-DT, Nội vụ dự. GM số 98. Xe CVP. 

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

số 7 mời Đ/c Phúc TB Pháp chế, HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ, Văn hóa và TT, Tài chính - Kế hoạch. KH 122. Xe 469 Đ/c Hằng 

PCVP tham mưu.  

-08 giờ  Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược tư nhân của huyện tổ chức họp, thống nhất nội 

dung kiểm tra tại phòng họp số 2. trụ sở UBND huyện, Đ/c Dũng PCVP (trưởng đoàn) chủ trì, Đ/c 

Tuyên CVVP tham mưu, GM số 131.  

-9 giờ 30 mượn xe đội TTĐT đi Lộc yên giúp Ban CHQS huyện. 

-14 giờ Thanh tra tỉnh mời dự đối thoại với công dân về việc khiếu nại Quyết định số 729/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc về việc giải quyết khiếu nại của ông Triệu A 

Tiến(lần đầu); Trụ sở Tiếp công dân của UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Phó chánh 

thanh tra huyện dự. GM số 212 Xe 4039. Giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, Đ/c Tuấn PCVP đôn 

đốc. 

-16 giờ Đồn Ba Sơn và xã Cao Lâu báo cáo kết quả phát đường thông tâm nhìn đoạn 1173 đến 1183. 

Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, CVP, các CVVP . . . đến dự. Xe 469. 

Hoàn chỉnh và gửi BC NTM 

huyện, xã Xuất Lễ, Đ/c Trưởng 

PCT UBND tỉnh đi kiểm tra. Giao 

phòng NN&PTNT chuẩn bị. 

10/6 

Thứ tư 

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

- 6 giờ 30 Sở Ngoại vụ Kiểm tra, khảo sát nắm tình hình biên giới tại khu vực cửa khẩu phụ Co Sâu -

Bắc Sơn và một số khu vực biên giới thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ba Sơn, Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện, Đ/c Thành CVVP dự làm việc. CV 359. HOÃN. 

-7 giờ 30 Đảng bộ Công an huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường Công an huyện, 

CV số 1730. (02 ngày 09/6 và 10/6). Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo. xe 469.  

-8 giờ UBND tỉnh Kiểm tra thực 

tế và làm việc với Ban Chỉ đạo 

các Chương trình mục tiêu quốc 

gia huyện, xã về tình hình xây 

dựng nông thôn mới của xã Xuất 

Lễ, GM số 189. Xe 270, xe 469. 
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- Xe 4039 đưa Đ/c Quy – PCT UBND huyện, phòng NN&PTNT đi thăm vườn hồng, làm việc với chủ 

vườn tại Hải Yến, Hòa Cư, Gia Cát. Mời phóng viên đưa tin. 

-08 giờ Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược tư nhân của huyện kiểm tra tại xã  Gia cát, Đ/c 

Dũng PCVP thực hiện, Tuyên CVVP tham mưu, xe trung tâm y tế , KH 191. 

-13 giờ 30  UBKT tỉnh ủy mời Ban Thường vụ Huyện uỷ họp tại phòng họp BTV huyện ủy . . . mời CT 

UBND huyện, Đ/c Quy, Thu – PCT UBND huyện, CVP . ..  dự họp. xe 4039. CV  1788. 

Giao phòng NN&PTNT, UBND 

xã Xuất Lễ dự thảo Báo cáo, 

chuẩn bị hồ sơ gửi về Văn phòng 

UBND tỉnh theo địa chỉ email: 

chậm nhất là 11giờ 00 phút ngày 

09/6/2020. Giao Đ/c CVP, Đ/c 

Tân CVVP đôn đốc, phối hợp 

chuẩn bị. HOÃN. 

 

11/6 

Thứ năm 

-6 giờ 30 xe 158 đến sân Huyện ủy đưa Đoàn công tác đi dự Đại hội xã Lộc Yên.  

-7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020, tại phòng họp tầng 4, 

trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự. GM số 192. Xe 4039. (1,5 ngày). 

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

1730. (02 ngày 10/6 và 11/6). Mời CT UBND huyện dự chỉ đạo, mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện dự xe 270. 

-8 giờ UBND huyện tổ chức kiểm điểm đối với những vi phạm đã được chỉ ra tại Báo cáo số 52 /BC-

TTr ngày 14/5/2020 của Thanh tra huyện. Mời lãnh đạo UBND huyện chủ trì, giao Thanh tra và Nội vụ 

chuẩn bị. GM số 118..HOÃN. 

-14 giờ, TT HĐND huyện giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật tại xã Hòa Cư. TB 141. xe 270 

-14 giờ UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với các phòng chuyên 

môn họp thống nhất kết quả rà soát TTHC theo hướng dẫn thông tư 02/2017/TT-VPCP, tại phòng họp 

số 1, GM số 120. Đ/c Minh tham mưu. 

- 15 giờ Đại hội Ban Tuyên giao Huyện ủy, Mời PBT – Chủ tịch UBND huyện dự chỉ đạo. . Xe 469. . 

 

12/6 

Thứ sáu 

- 6 giờ 30 Sở Ngoại vụ Kiểm tra, khảo sát nắm tình hình biên giới tại khu vực cửa khẩu phụ Co Sâu -

Bắc Sơn và một số khu vực biên giới thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ba Sơn, Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện, Đ/c Thành CVVP dự làm việc. CV 359. Xe 469. Dự kiến sau đó kiểm tra vị trí 1161. 

- 7 giờ 30, Tiếp xúc cử tri tại cụm xã Hợp Thành mời Đ/c Cường CT HĐND huyện, đại diện: lãnh đạo 

UBND huyện; phòng Tài nguyên và MT, Kinh tế và Hạ tầng. KH 122. Xe Huyện ủy  

- 8 giờ Tiếp xúc cử tri tại cụm xã Bảo Lâm mời Đ/c Đông PCT HĐND, đại diện: lãnh đạo UBND 

huyện; phòng Tài nguyên và MT, Trung tâm PTQĐ, Công an huyện. KH 122. Xe 270 

- 8 giờ Tiếp xúc cử tri tại cụm xã Phú Xá mời đ/c Đ/c Lâm TB KTXH, HĐND huyện, đại diện: lãnh đạo 

UBND huyện; phòng Tài nguyên và MT, Nội vụ, Trung tâm Y tế. KH 122. Xe 4039. 

-8 giờ Văn phòng UBND tỉnh mời xem  xét, đề nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơnvề việc đề 

nghị điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 408/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn (liên quan đến cơ quan thực hiện thủ tục:Công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn 

vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”). Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, LĐLĐ 

huyện, phòng VHTT dự họp,Tại Phòng họpA3, Văn phòng UBNDtỉnh, GM số 13. Xe  Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện.  

-14 giờ Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 họp việc tổ chức kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức sự 

nghiệp năm 2019, tại phòng họp số 2. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì. GM số .121. Giao Nội 

 



vụ chuẩn bị. 

-14 giờ họp BTV huyện ủy tại phòng họp BTV huyện ủy, mời CT UBND huyện, PCT HĐND huyện dự, 

Xe 469. 

-14 giờ sở KH&ĐT mời Hội thảo lần 2  thảo luận đề án nghiên cứu luận cứ khoa học... tại phòng 402 sở 

KH&ĐT, GM số 55. Mời Đ/c Cường - PCTUBND huyện TCKH dự. Xe 4039. 

13/6 

Thứ bảy 

  

14/6 

Chủ nhật 

 

-7 giờ xe 469 đi Bình gia học tập chuẩn bị đại hội cấp huyện. CVP Huyện ủy, CVP HĐND và UBND 

huyên . 

- 

 


