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Thứ 

 

Ngày 

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

-7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020UBND tỉnh tổ chức 

phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020, Mời CT UBND huyện dự họp (cả ngày). Tại phòng 

họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh GM số 203, bổ sung nội dung 7 TB 324. Xe 469. 

-7 giờ 30 Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình tuyên dương  “Gia đình trẻ 

tiêu biểu” năm 2020, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh, UBND huyện ủy quyền lãnh 

đạo phòng VHTT huyện dự ..  .GM số 55.  

-14 giờ UBND huyện tổ chức Hội nghị cán bộ mở rộng (công tác nhân sự) Đ/c Cường PCT UBND 

huyện chủ trì, mời toàn thể công chức, viên chức biệt phái, hợp đồng lao động; Hiệu trưởng các trường 

học công lập trực thuộc, 16 giờ mời toàn thể lãnh đạo, viên chức, hợp đồng lao động; chi bộ Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng. Tại Hội trường UBND huyện, Giao phòng Nội vụ và GD&ĐT tham mưu thực 

hiện.  

-14 giờ Sở Xây dựng xem xét điều chỉnh, bổ sung quy mô công trình Cải tạo và xây mới nhà vệ sinh 

Trường Mầm non Thụy Hùng và Trường Tiểu học Thụy Hùng, huyện Cao Lộc của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, UBND huyện giao phòng GD&ĐT dự. Tại Trường Thụy Hùng. GM số 68. 

-14 giờ Sở VHTT họp BTC Liên hoan du lịch Mẫu Sơn và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngànhDu 

lịch Việt Nam (09/7/1960 –09/7/2020). Tại Hội trường tầng 3, Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch. UBND 

huyện ủy quyền lãnh đạo VHTT dự, mời giám đốc TTVHTT&TT, UBND xã Công Sơn dự. GM số 56. 

-14 giờ Sở  TNMT mời họp GPMB tháng 6/2020 tại Sở TNMT (14h ngày 22/6/2020), UBND huyện ủy 

quyền TP TNMT, TTPTQ Đất dự. GM số 244.  

- 15 giờ, TT HĐND huyện, CT UBND huyện họp liên tịch trước kỳ họp HĐND thứ 15 tại phòng họp số 

1. GM 163. Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 
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Thứ ba 

 

- 7 giờ kém 15 xe 158 đi Bình Trung đón đại biểu đi điều dưỡng,   Đ/c Hải CVP huyện ủy.  

- 8 giờ, Đại diện TT HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các phòng KTHT, LĐTBXHDT, TNMT 

tiếp xúc cử tri say kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lạng Sơn tại 

UBND xã Hồng Phong. KH 108, GM   .Xe 270. CVP xin ý kiến chỉ đạo của CT UBND huyện. 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2020 của Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh, Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c 

Cường PCT UBND huyện dự, Giao TCKH, Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung. GM số 204. xe 4039. 

-8 giờ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10  năm thực hiện Chỉ thị số 03 . . . . tại Hội trường Công 

an tỉnh, Mời CT UBND huyện dự họp, CV số 2788. Xe 469. 

- 10 giờ HĐND tỉnh Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cải 

tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc. Phòng họp 3B, tầng 3, Văn phòng 

HĐND tỉnh. Mời CT UBND huyện và TP KTHT dự. GM số 314. Xe 469. Giao TP KTHT chuẩn bị 

nội dung báo cáo CT UBND huyện trước 10 giờ ngày 22/6. 

- dự kiến Buổi chiều Đoàn 2344 

mời lãnh đạo huyện dự họp tại 

UBKT tỉnh ủy. Mời CT UBND 

huyện dự họp. (Chuyển tiếp công 

dân sang chiều ngày 24/6) 
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- 14 giờ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân, Đ/c Tuấn PCVP tham mưu BC 

số .  TB số . . . 
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Thứ tư 

 

- xe 469 đưa CT UBND huyện, PCT HĐND huyện, PCT UBND huyện đi khám sức khỏe tại trung 

tâm y tế huyện. (dự kiến 7 giờ). 

-8 giờ Sở tư Pháp mời dự Họp tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Phòng họp tầng 2, Sở Tư pháp, UBND huyện ủy quyền TP Tư Pháp dự, GM số 2168. 

-8 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác kiểm kê đất đai  lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2019. Mời Đ/c Cường PCT UBND huyện, phòng TNMT và Đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm 

kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn, tại phòng họp số 2. Giao Đ/c Tuấn PCVP và 

TNMT chuẩn bị. TB 157. 

- 13 giờ 30 họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 6/2020. Tại phòng họp số 1. GM số 128, Thông 

báo số: 160 thay đổi thời gian . . .. giao CVP và Đ/c Ngôn CVVP chuẩn bị 

-14 giờ mời Cục Thống kê. . ..  . . làm việc tại phòng số 2.  . . . TCKH Chuẩn bị nội dung GM 129.  

Trưa 24 động thổ nhà văn hóa, 

trường . . . .Tuấn CVP và Tuấn 

PCVP. 11 giờ. 
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Thứ năm 

-7 giờ 30 BCĐ 138 tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, 

chống ma túy năm 2020, Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, KH số . . .. GM số 

66, TB thay đổi thời gian số 69. . . . Mời TT Huyện ủy, TT HĐND huyện, CT UBND huyện, 

UBMTTQVN huyện dự. Giao Đ/c Hằng PCVP tham mưu thực hiện. 

-7 giờ 30 Sở Y tế tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra y tế năm 2020, tại 

Nhà khách tỉnh ủy, UBND huyện giao Đ/c Dũng PCPV , Đ/c Tuyên CVVP dự. GM số 46.  

-8 giờ, TT HĐND huyện giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật tại xã Yên Trạch, TB 167. Xe 

270. Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

-8 giờ Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinhvà nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả năm 2020, Nhà khách Tỉnh ủy, UBND huyện giao Đ/c Dũng PCVP, TTYT, Phòng 

GD&ĐT. GM số 51. Xe 4039. 

-8 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác kiểm kê đất đai  lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2019. Mời Đ/c Cường PCT UBND huyện, phòng TNMT và Đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm 

kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn, tại phòng họp số 2. Giao Đ/c Tuấn PCVP và 

TNMT chuẩn bị. TB 157. 

- 9 giờ 30  Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy. . . . .  . . tại Tỉnh ủy, CV . .mời CT UBND huyện dự. Xe 469.  

-14 giờ Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh Lạng Sơn, tại phòng họp trực tuyến tầng 3 UBND 

tỉnh, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TP TNMT dự, Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. GM số 345. Xe 

4039. 

-14 giờ Ban KTNS – HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự 

án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn trình tại kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016-2021, Phòng họp trực tuyến II, tầng 3 Văn phòng HĐND tỉnh, Mời CT UBND huyện 

dự, TB số 357. Xe 469. 
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Thứ sáu 

 

- 6 giờ Đ/c Tuấn PCVP, Đ/c Thành CVVP đi mốc 1163 . . . . xe tự túc.  

-7 giờ mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TP NN&PTNT, GĐ Xí nghiệp KTCCTTL Dự làm việc với 

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tại Hồ bản Cưởm, dự họp lúc 9 

 



giờ tại  tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh, CTr 26. Xe Xí nghiệp KTCTTTL huyện.(xuất phát 6 

giờ 30 tại UBND huyện) 

- 7 giờ 30 Tỉnh ủy mời CT UBND huyện họp BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng. Tại phòng họp BCH Đảng bộ 

tỉnh tầng 4, Tỉnh ủy. CV 1817. . .. Xe 469. 

-7 giờ 30 Đ/c Đông PCT HĐND huyện,. . .  ..  dự kỳ họp bất thường tại xã Hợp Thành, xe 158.  

-8 giờ Tòa án nhân dân tỉnh mời lãnh đạo UBND huyện, Đ/c Tùng TP Tư pháp dự vụ kiện của Công ty 

TNHH MTV Tâm Trung, tại phòng xét xử số 1. QĐ 05, Xe 4039. 

-8 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp xin ý kiến các đơn vị trước khi trình Hội đồng 

thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, 02 dự án:Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn và 

dự án Khu hành chính đô thị -thị trấn Đồng Đăng, Tầng 1, Nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

huyện ủy quyền TP TCKH dự.  

-8 giờ, TT HĐND huyện giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật tại xã Thanh Lòa, TB 168. Xe 

270 . Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

-13 giờ 30 Sở TTTT mời dự Hội nghị sơ kết 6 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2020 ngành Thông tin và Truyền thông, Tại hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND 

huyện ủy quyền PTP VHTT dự, TTVHTT&TT. GM số 1087.  
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Thứ bảy 

-6 giờ 30, Xe 469, 7 giờ 10 phút xe 270 xuất phát từ UBND huyện đưa đoàn lãnh đạo. . . đi Hữu Lũng 

học tập kinh nghiệm.   

-8 giờ UBND huyện tổ chức khảo sát phương án di chuyển đường điện . . . . khu Trung chuyển hàng hóa 

, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TTPTQ Đất, UBND xã PHú Xá, Công ty cổ phần trung chuyển 

Lạng Sơn, Điện lực Lạng Sơn, Cty tư vấn thiết kế…Xe 4039. Tập trung tại UBND huyện xuất phát lúc 7 

giờ 30. GM số 34. Giao TTPTQ Đất chuẩn bị hồ sơ. 

Phú Quốc . . 

Hữu Lũng, Đồng Lâm. 

28/6 

Chủ nhật 

 

  

 


