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Thứ 

 

Ngày 

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

15/6 

Thứ hai 

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

huyện; phòng Tài nguyên và MT, Kinh tế - HT, Điện lực thành phố Lạng Sơn. KH 122. Xe  158, xe BP 

tỉnh (xuất phát 7 giờ kém 15 sân UBND huyện). 

- 8 giờ Tiếp xúc cử tri tại cụm xã Hòa Cư mời Đ/c Cường CT HĐND huyện, đại diện: lãnh đạo UBND 

huyện; phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch. Đ/c Huế CVVP. KH 122. Xe 270. 

- 8 giờ Tiếp xúc cử tri tại cụm xã Tân Liên mời Đ/c Thúy, PTB Pháp chế, HĐND, đại diện: lãnh đạo 

UBND huyện; phòng Tài nguyên và MT, Nông nghiệp và PTNT, Điện lực thành phố Lạng Sơn, Đ/c 

Ngôn CVVP. KH 122. Xe 4039. 

- 8 giờ Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, PCT UBND huyện, Trưởng các phòng: TNMT, KTHT, 

Trung tâm PTQĐ, lãnh đạo UBND thị trấn Đồng Đăng kiểm tra tình hình thực hiện dự án, họp bàn tháo 

gỡ, giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB tại Công ty TNHH Xuân Cương. Giao TTPTQĐ, 

Công ty TNHH Xuân Cương chuẩn bị nội dung làm việc. GM số 124, xe 469. 

-14 giờ Họp Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện . . .. tại Hội trường nhà văn hóa huyện Cao Lộc, 

KH số  116. GM số 122. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì. Giao CVP thực hiện. Đ/c 

Ngôn CVVP tham mưu. 

-14 giờ Hội đồng Thẩm định tỉnh tổ chức họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn 

và khả  năng  cân đối  vốn dự  án Cải  tạo,  nâng  cấp đường  Cao  Lộc –Ba  Sơn (ĐH.28),  huyện  Cao  

Lộc, Tại Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, GM số 57. Mời CT UBND huyện và TP 

KTHT dự họp. Xe 4039. Giao KTHT chuẩn bị nội dung báo cáo CT UBND huyện trước 8 giờ ngày 

14/6/2020. 

- 14 giờ   HĐND tỉnh khảo sát thực địa dự án cải tạo nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn (DH 28) mời 

Đ.c Quy PCT UBND huyện, TP KTHT và GĐ Ban QLCTDA huyện dự làm việc. TB số 323. Giao 

KTHT chuẩn bị nội dung. Xe 469. 
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Thứ ba 

-7 giờ 30 xe 270 đưa Đ/c Quy – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng NNN&PTNT, TCKH đi công tác 

tại xã Hải Yến. 

-8 giờ, TT HĐND huyện giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật tại xã Thanh Lòa. TB 142. 

HOÃN. 

- 8 giờ Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược tư nhân của huyện kiểm tra tại thị trấn Đồng 

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

- 13 giờ 40. xe 469 đưa Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, Đ/c Long UV BTV huyện ủy trưởng Ban Tuyên 

giáo đi Thụy Hùng.  

- 15 giờ Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện . . . . tại phòng họp số 1. UBND huyện, GM số 

04. Đoàn 2344 thống nhất làm vào buổi chiều nên đề nghị các đồng chí Đảng viên lưu ý đến đông đủ.  

 

17/6 -7 giờ Đ/c Tuấn PCVP dự Khảo sát đơn phương toàn tuyến với Đoàn công tác Bộ TNMT. 7 giờ xuất  
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Thứ tư phát từ đồn Hữu Nghị. Xe 4039. 

-8 giờ, TT HĐND huyện giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật tại thị trấn Cao Lộc. TB 140. Xe 

270.  

- 8 giờ Sở KH&ĐT mời dự họp xem xét, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độgiải ngân; tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong hồ sơ thanh toán dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020 thuộc 

Chương trình MTQG, Phòng  họp  402,  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện dự, GM số 59. Xe 469. Giao TCKH chuẩn bị nội dung, báo cáo UBND huyện trước 11 giờ 16/6. 

- 8 giờ tập huấn phần mềm dịch vụ công trực tuyến, Chữ ký số, luồng ban hành VB các đơn vị trực 

thuộc. Trang bị máy tính, đường truyền, màn chiếu . . .Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự chỉ đạo. 

Đ/c Thành và CVP chuẩn bị. Tại Hội trường UBND huyện. GM số 125. 

- 8 giờ Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược tư nhân của huyện kiểm tra tại xã  Phú Xá, Hồng 

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

- 14 giờ Ban tổ chức Hội thị ảnh tổ chức họp tại phòng họp số 1, GM  số 123 . . .Giao Đ/c Tuấn CVP 

thực hiện.  

 -14 giờ UBND huyện tổ chức họp xem xét xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất  . . . . trường hợp 

ông Đặng Hoàng Tâm, tại phòng họp số 2, Đ.c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, giao TNMT chuản 

bị. GM số 126.  

-14 giờ Sở NN&PTNT tổ chức họp lấy ý kiến góp ý và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnhvà dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh. UBND huyện ủy quyền TP NN&PTNT dự, Hội trường tầng II -Sở Nông nghiệp 

và PTNT. Gm số 47. 
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Thứ năm 

- 8 giờ Họp BTV huyện ủy kỳ chuyên đề. 10 giờ họp BTV huyện ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân 

sự (tái cử bước 1).  

-8 giờ, TT HĐND huyện, các ban HĐND, UBMTTQ, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện họp tổng 

hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của của tri trước kỳ họp giữ năm HĐND huyện tại phòng họp số 1. GM 

143, HOÃN. 

-8 giờ UBND tỉnh mời dự Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 - 2020, Hội trường tầng II, trụ sở HĐND và UBND tỉnh. Mời TT Huyện ủy, HĐND huyện, 

UBMTTQVN, Đ/c Quy – PCT UBND huyện, TP LĐ, TBXH-DT dự, GM số 197. xe 469.    

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan  báo chí nhân  kỷ niệm 95 năm Ngày báo 

chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2020) và Hội thảo “Vai trò của truyền thông với phát triển đô 

thị -du lịch Lạng Sơn”Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy, Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện, 

TTVHTT&TT dự GM số 199. Xe 4039. 

-10 giờ Đoàn công tác Phòng Chính trị - Cục kỹ thuật Hải quân trao tiền xây nhà tình nghĩa đối với ông 

Linh Văn Năm tại phòng họp số 1. Giao CVP và LĐ, TBXHDT thực hiện. CV 1325, Công văn số . . 

-13 giờ 30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, Mời 

Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM số 201. Xe 4039. 

-14 giờ họp BCH Đảng bộ huyện . .   .. . tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện. 

Mượn xe oto đưa đoàn cong tác đi 

khảo sát các vị trí   . . . . tuyến 

Cao Lâu Xuất lễ. Cấp xăng phiếu 

số 9. 
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Thứ sáu 

-8 giờ Đoàn kiểm tra Ban đại diện HĐQT huyện kiểm tra tại xã Xuất Lễ, Xe 270 xuất phát từ sân 

UBND huyện lúc 7 giờ.  

-7 giờ 30 Sở Thông tin và Truyền 

thông tổ chức kỷ niệm 95 năm 



-8 giờ đoàn kiểm tra   . . .. UBND tỉnh đến làm việc, KH số 13, GM số 127 . Giao Nội vụ, CVP và các 

phòng đơn vị chuẩn bị báo cáo, hồ sơ minh chứng. Mời CT UBND huyện, TT HĐND huyện, thủ trưởng 

các phòng đơn vị thuộc UBND huyện, TTPTQ Đất, Đội TTĐT, TT VHTT&TT huyện, TTDVNN. Tại 

phòng họp số 1 UBND huyện.  

- 8 giờ, TT HĐND huyện, các ban HĐND, UBMTTQ, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện họp tổng 

hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của của tri trước kỳ họp giữa năm HĐND huyện. GM 143. TB 160 

(thay đổi thời gian) tại phòng họp số 2. 

- 9 giờ BCĐ phát triển du lịch tỉnh mời lãnh đạo UBND huyện, phòng VHTT, dự Hội nghị phát động 

chương trình”Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và kích cầu du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

UBND huyện ủy quyền TP VHTT dự. 

-13 giờ 30 Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự (tái cử bước 2).  

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 về công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, tại phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh, Mời CT UBND huyện dự, Giao Đội 

QLTT số 2 chuẩn bị báo cáo. GM số 202. Xe 4039 . . . CVP xin ý kiến chỉ đạo của CT UBND huyện. 

-14 giờ 45 Hội nghị BCH Đảng bộ huyện thực hiện quy trình nhân sự (tái cử bước 3). 

-15 giờ 30 Hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện quy trình nhân sự (tái cử bước 4). 

- 16 giờ  Hội nghị BCH Đảng bộ huyện thực hiện quy trình nhân sự (tái cử bước 5). 

Ngày báo chí cách mạng Việt 

Namvà Hội thảo “Vai trò của 

truyền thông với phát triển đô thị -

du lịch Lạng Sơn”,mời Đ/c Quy – 

PCT UBND huyện, TP VHTT dự, 

Nhà khách Tỉnh ủy, thành phố 

Lạng Sơn GM số 986 HOÃN 

theo TB 1016. 
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Thứ bảy 

-7 giờ 30 Hội nghị BTV huyện ủy thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy huyện (lần đầu - bước 1). Xe 469. 

-8 giờ 30 Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy huyện (lần đầu - bước 2). 

-10 giờ Hội nghị BCH Đảng bộ huyện thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy huyện (lần đầu - bước 3). 

-14 giờ Họp tiểu ban văn kiện, tổ biên tập văn kiện đại hội Đảng bộ huyện. 

-17 giờ Lãnh đạo huyện Cao Lộc . . . ..gặp mặt các cơ quan . . . . . và các cơ quan báo chí trên địa bàn 

tỉnh, tại  . . . .  
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Chủ nhật 

-3 giờ xe 270 đưa đoàn công tác đi Hà Nội. 

-8 giờ Huyện đoàn mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ IX tại 

Hội trường Nhà văn hóa huyện, GM số 92. Chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng. 

- 8 giờ xe 4039 đưa anh em VP đi hỗ trợ xây dựng cổng và vệ sinh khu dân cư An Rinh 1, xã Tân 

Liên.  

Đ/c Quy – PCT UBND huyện đi 

công tác 7 ngày. 

 


