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Thứ 

 

Ngày 

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

04/01 

Thứ hai 

 

-7 giờ 30 Mời Đ/c Hà, PTB KT XH; Đại diện: lãnh đạo UBND huyện; phòng NN và PTNT, Kinh tế- Hạ 

tầng, Điện lực thành phố Lạng Sơn. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Cao Lộc, các đại biểu HĐND 

ứng cử trên địa bàn dự tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Đạn. Xe Điện lực thành phố Lạng Sơn. Xí nghiệp 

khai thác công trình thủy lợi Cao Lộc. Mời Đ/c Thúy, PTB Pháp chế HĐND, Đại diện: Lãnh đạo UBND 

huyện. Điện lực thành phố Lạng Sơn, các đại biểu HĐND ứng cử trên địa bàn dự tiếp xúc cử tri tại xã 

Xuân Long.  Xe TTYT huyện; Mời Đ/c Đông, PCT HĐND huyện, Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Kinh 

tế - Hạ tầng, NN và PTNT, Trung tâm PTQĐ, các đại biểu HĐND ứng cử trên địa bàn dự tiếp xúc cử tri 

tại thị trấn Đồng Đăng. KH 409. Xe 270. 

-8 giờ  Họp giao ban Thường trực Huyện uỷ, mời CT UBND huyện, TP TCKH (DDCI), TP NN&PTNT 

(NQ 06 và NQ 08) dự họp, xe 469. 

-8 giờ UBND huyện họp Đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn; UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tại phòng họp số 1. Giao Nội vụ chuẩn bị, GM số 341 ..Mời Đ/c Cường 

– PCT UBND huyện chủ trì.  

-9 giờ Huyện uỷ UBND huyện Hữu Lũng mời dự Lễ đón nhận huân chương lao động hạng Ba  và tổng 

kết  công tac xây dựng Đảng năm 2020, tại nhà văn hoá huyện Hữu Lũng. Mời Huyện uỷ . . . .Đ/c Quy – 

PCT UBND huyện, VHTT, TTVHTT&TT dự. Xe 4039.  

-14 giờ 30 UBND xã Thuỵ Hùng mời dự công bố Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc 

sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. tại xã Thuỵ Hùng, GM số 879. Mời 

Đ/c Cường - PCT UBND huyện  . . .. .. xe 270. 

Đặt điện hoa tặng 

Huyện uỷ Hữu Lũng 

nhận Huân chương 

Độc lập hạng Ba và 

Tổng kết công tác 

Đảng 2020. (CVP 

chuẩn bị).  

 

05/01 

Thứ ba 

 

- 8 giờ. Mời Đ/c Phạm Quang Cường, CT HĐND, Hà, PTB KT XH, Đại diện: lãnh đạo UBND huyện; 

phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và MT, Giáo dục và Đào tạo. Điện lực thành phố Lạng Sơn, Xí 

nghiệp khai thác công trình thủy lợi Cao Lộc, các đại biểu HĐND ứng cử trên địa bàn dự tiếp xúc cử tri 

tại thị trấn Cao Lộc. KH 409. Xe 4039 (Đưa đi họp cả ngày); Mời Đ/c Lâm, TB KT XH, Đại diện lãnh 

đạo UBND huyện; phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và MT, Trung tâm PTQĐ, Văn phòng HĐND và 

UBND. Đội QLTTĐT, Điện lực thành phố Lạng Sơn các đại biểu HĐND ứng cử trên địa bàn dự tiếp xúc 

cử tri tại xã Bình Trung. KH 409. Xe 270 xuất phát lúc 7 giờ 15 phút; Mời Đ/c Đông, PCT HĐND huyện, 

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện phòng TC-KH, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và MT, Nông 

nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, các đại biểu HĐND ứng cử trên địa bàn dự tiếp xúc cử tri tại xã 

Mẫu Sơn. KH 409. Xe 158 và xe BHXH huyện xuất phát lúc 7 giờ. Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 
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-8 giờ UBND huyện Văn quan mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng TNMT dự kiểm tra, 

rà soát toàn bộ hiện trạng khu đất dự kiến thực hiện Nhà máy tái chế xử lý chất thải rắn thôn Nà Chanh, 

xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tại thực địa. GM số 01. Xe Xí nghiệp KTCCTTL.  

- 8 giờ UBND xã Tân Thành, Lộc Yên mời dự lãnh đạo UBND huyện, Thành viên UBND huyện, 

UBMTTQVN . . . . dự công bố Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, giải thể, 

đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. tại Hội trường UBND xã,  . . .. .. xe tự túc đi Tân 

Thành. Mời CT UBND huyện, TP Nội vụ, Tư Pháp, phóng viên dự Xe 469 đi Lộc Yên (xuất phát lúc 

7 giờ 45 ngày 05/01/2021). 

- 8 giờ UBND xã Yên Trạch UBND huyện uỷ quyền Thành viên UBND huyện phụ trách xã dự, 

UBMTTQVN . . . . dự công bố Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, giải thể, 

đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. tại nhà văn hoá các Thôn: 8 giờ Thôn Tát Uẩn 8 giờ; 

Thôn Khuổi Cải 10 giờ; Thôn Pò Cháu 13 giờ 30; Thôn Bản Bảm 15 giờ 30 xe tự túc.  

-13 giờ 30  mời BT, CT UBND huyện tham dự tuần tra biên giới với Đảng uỷ chỉ huy đồn Hữu Nghị, thi 

trấn ĐỒng Đăng. Xe 469 đưa Chủ tịch UBND huyện dự sau do có cuộc họp 15 giờ. CVP và Đ/c Hiếu 

CVVP đi xe cá nhân dự tại Đồn Hữu Nghị. 

-14 giờ UBND tỉnh Họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di 

tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035, tại 

phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp. GM số 487. Xe 469. 

UBND huyện giao phòng VHTT nghiên cứu tham mưu với lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 

04/01/2021. 

- 14 giờ UBND xã Thạch Đạn mời. . . dự công bố Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc 

sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. tại nhà văn hoá Thôn Nà Sla,  dự 

UBND huyện uỷ quyền Thành viên UBND huyện phụ trách địa bàn xã dự, mời UBMTTQVN .. . .. .. xe 

tự túc. 

- 15 giờ Thông qua phương án khảo sát thiết kế dự án: Xây dựng trụ sở các cơ quan UBND huyện, cải tạo 

khuôn viên bờ ao thị trấn Cao Lộc, tại phòng họp số 2. Giao Ban QLDA huyện chuẩn bị. Mời CT UBND 

huyện, TP KTHT, TCKH, TNMT, Ban QLDA, TTPTQĐ. Lãnh đạo và cán bộ địa chính thị trấn Cao Lộc.  

-17 giờ Đồn Ba Sơn mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện (Đ/c Tuấn 

PCVP, Thành, Tiến CVVP . . . dự  tổng kết công tác biên phòng năm 2020. Tại Đồn Ba Sơn. GM số 03. 

Xe 270. 

06/01 

Thứ tư 

-7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức Họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 12/2020; kiểm điểm 

tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý IV và cả năm 2020, tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh. 

UBND huyện giao TTPTQ Đất tham mưu nội dung dự họp, BC lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 

05/01/2021. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, GM số 488, xe 4039. 

 



-7 giờ 30 Mời Đ/c Đông, PCT HĐND huyện, Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện phòng: LĐTBXH-

DT, Trung tâm Viễn thông Cao Lộc. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Cao Lộc, các đại biểu HĐND 

ứng cử trên địa bàn dự tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Cư. KH 409. Xe Xí nghiệp KTCCTTL huyện;  Mời Đ/c 

Phạm Quang Cường, CT HĐND, Đ/c Lâm, TB KT XH, Đại diện lãnh đạo UBND huyện; các đại biểu 

HĐND ứng cử trên địa bàn dự tiếp xúc cử tri tại xã Gia Cát. KH 409. Xe Huyện ủy 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp chuyên đề xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh, tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở 

UBND tỉnh, Mời CT UBND huyện dự. GM số 04.  xe 469. 

-14 giờ Huyện uỷ mời dự tổng kết công tác đảng năm 2020, tại Huyện uỷ. CV 188.  Xe tự túc. 

-14 giờ Cục Hải quan Lạng Sơn mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự tổng kết công tác năn 2020, triển 

khai nhiệm vụ năm 2021, tại Cục Hải Quan. GM số 3375. Xe 469.  

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 

2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh. Tại Hội trường tầng 4, trụ sở Chi nhánh NHCSXH 

tỉnh, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, GĐ NHCSXH huyện dự, GM số 01. xe 4039. 

-14 giờ Sở LĐ, TBXH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của ngành Lao động -Thương binh 

và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và triển khai nhiệm vụ năm 2021, UBND huyện giao TP LĐ, TBXH-DT dự. GM 

số 191.  

-14 giờ, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát hiện trạng, xác định nguồn vốn, nhu cầu sửa chữa trên các 

tuyến đường huyện để đề xuất Kế hoạch sửa chữa năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc. Mời lãnh đạo 

UBND huyện, các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo, đưa Đoàn đi kiểm tra hiện trường. Các thành phần họp tại 

Phòng họp số 1 (Sau khi Đoàn kiểm tra hiện trường về). UBND huyện giao TP KTHT làm việc báo cáo 

kết quả.  GM số 3617/GM-SGTVT, số ..../GM-UBND. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

07/01 

Thứ năm 

 

-8 giờ UBND tỉnh họp trực tuyến 3 cấp triển khai nhiệm vụ 2021 Hội nghị trực tuyến triển khai các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2021. GM  482, GM số 342. Giao CVP và Đ/c Thành CVVP chuẩn bị điểm cầu cấp huyện, cấp 

xã. GM số . . 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tại phòng họp trực tuyến tầng 

3,trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự, GM số 06, xe 4039. 
-14 giờ Huyện uỷ tổ chức họp giao ban khối Nội chính năm 2020, tại phòng họp Ban thường vụ Huyện 

uỷ, Mời TT Huyện uỷ, Đ/c Cường PCT UBND huyện, TP Tư Pháp, Chánh thanh tra dự họp, CV số 186. 

Xe 4039. 

 



-14 giờ UBND huyện Cao Lộc tổ chức đối thoại giữa người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại, người 

bị khiếu nại và các cơ quan có liên quan (vụ ông Hoàng văn Tuyến). Tại trụ sở tiếp công dân huyện, Giao 

Thanh tra huyện tham mưu. GM số . . 

-14 giờ UBND xã Hải Yến mời. . . dự công bố Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sáp 

nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. tại nhà văn hoá xã,  Mời TT HĐND 

huyện, Đ/c Quy -PCT UBND huyện,  Nội vụ và..  phóng viên. dự.. . .. .. xe 270. 

08/01 

Thứ sáu 

-8 giờ UBND tỉnh họp trực tuyến về Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật 

Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, mời Đ/c Cường -PTC UBND 

huyện dự tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. GM số 05. Xe 469. 

-8 giờ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020;  triển khai nhiệm vụ năm 

2021, tại tầng 3 Nhà khách tỉnh uỷ. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, TP LĐ, TBXH-DT. GM 473. Xe 

4039. 

-Buổi sáng Hội khuyến học tổ chức Hội nghị tổng kết tại Hội trường UBND huyện, mời lãnh đạo huyện 

dự phát biểu.  

-13 giờ 30 UBND tỉnh họp Chủ tịch các PCT UBND tỉnh. tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, (nội 

dung số 3). Mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện dự, GM số 02, xe 469. 

-14 giờ  Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, tại Hội trường 407 (tầng 4), trụ sở Sở Nội vụ. Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện, 

TP Nội vụ dự. GM số 03, số đến 74. Xe 4039. 

-17 giờ 30 KBNN huyện mời Đ/c Đông PCT HĐND huyện, CT UBND huyện, Đ/c Cường-  PCT UBND 

huyện, CVP . . . dự tổng kết  công tác kho bac nhà nước năm 2020, triển khai  nhiệm vụ  năm 2021, tại 

KBNN huyện. GM số 02 xe 4039. 

-17 giờ 30 Kiểm lâm huyện mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, CVP . . . dự  . . ..xe CVP. 

 

  


