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Thứ 

 

Ngày 

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

11/01 

Thứ hai 

 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, tại điểm cầu Tỉnh, Huyện, Xã (thành viên BCĐ COVID-19 cấp huyện, cấp xã). Mời Chủ 

tịch UBND huyện, Đ/c Quy – PCT UBND huyện, các thành viên BCĐ COVID-19 huyện, Giao CVP và 

Đ/c Thành CVVP tham mưu. GM số 08, GM 09 –UBND huyện Cao Lộc. 

-8 giờ  Họp giao ban Thường trực Huyện uỷ, mời CT UBND huyện dự họp, xe 469. 

-8 giờ, TT HĐND, các Ban HĐND họp phân loại ý kiến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 16 HĐND huyện tại 

phòng họp số 2. GM 02. Đ/c Hằng PCPV tham mưu. 

-13 giờ 30 Sở TNMT mời dự họp Rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân khai trên địa bàn tỉnh, đề 

xuất thay đổi quy mô, địa điểm  và số lượng dự án,  công  trình trong điều chỉnh  quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020, Tại phòng họp tầng 4 nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện giao phòng 

TNMT dự họp báo cáo kết quả. GM số 09. Xe tự túc. 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề xem xét các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở 

Tài chính trình (Giao phòng TCKH tham mưu với lãnh đạo UBND huyện nội dung họp), tại Phòng họp 

trực tuyến tầng 3 trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện dự họp. GM số 13. Xe 469. 

-14 giờ Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân kỳ đầu tháng 01/2021, tại nơi tiếp công dân. Báo cáo 

số 05/BC-BTCD ngày 06/01/2021. Giao Ban tiếp công dân tham mưu. 

-14 giờ Hội nghị tổng kết công tác Đảng uỷ Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

năm 2021, tại Ban chỉ huy quân sự huyện. Lãnh đạo UBND huyện bận cuộc họp với tỉnh nên không dấn 

dự được  giao CVP thông báo. 

-14 giờ Huyện đoàn tổ chức tổng kết năm 2020, tại Hội trường BCH Đảng bộ huyện, mời TT HĐND 

huyện, Mời lãnh đạo UBND huyện dự, GM số 104.  . 

-14 giờ UBND huyện họp Thống nhất các nội dung chuẩn bị đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2020 các xã Tân Liên, Xuất Lễ tại phòng họp số 1. Mời lãnh đạo UBND huyện chủ trì, Giao 

NN&PTNT và UBND xã Tân Liên, Xuất lễ chuẩn bị (kế hoạch, dự toán, quy mô.. đón chuẩn NTM). GM 

số 06. UBND huyện giao CVP thực hiện. 

-14 giờ Sở KH&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của 

ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tại hội trường tầng 2, nhà C, Nhà khách Tỉnh ủy. Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện dự, GM số 01, xe 4039.  
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-17 giờ Điện lực Lạng Sơn mời lãnh đạo UBND huyện, TP KTHT, CVP dự tổng kết tại Nhà hàng Trung 

Xuân. Xe 469.  

12/01 

Thứ ba 

 

-7 giờ 30 UBND huyện tổ chức Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020, triển khai nhiệm 

vụ năm 2021, tại Hội trường UBND huyện. Mời CT UBND huyện chủ trì. Giao Đ/c Tuấn PCVP và QS huyện 

chuẩn bị. GM số 01. Đ/c Ngôn chuẩn bị ma két, VP chuẩn bị hội trường. 

-8 giờ UBND tỉnh mời họp Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà  nước năm 2020, phương hướng, 

nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Chi cục thuế dự (Giao 

Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung). Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. GM số 10. Chuyển sang ngày 

15/01 TB số 08. Xe 469.   

-8 giờ Huyện uỷ mời dự hội nghị Sơ kết  thực hiện Quy chế  phối hợp  giữa Đảng ủy BBĐBP tỉnh với Huyện 

ủy 5 huyện biên giới năm 2020, tại Huyện đình lập. KH 228, CV 187. Mời TT Huyện uỷ, đại diện lãnh 

đạo UBND huyện, CVP dự  . . .. Xe Huyện uỷ và xe 4039 (Xuất phát từ sân Huyện uỷ lúc 6 giờ 40). 

-8 giờ UBMTTQVN huyện mời dự hội nghị thứ sáu UBMTTQ huyện khoa  XIV nhiệm kỳ lần thứ 2019-

2024, tại Hội trường BCH Đảng bộ huyện, Mời TT HĐND huyện, đại diện UBND huyện dự GM số 27. 

Tự túc. 

-8 giờ 30 Hội CTĐ tỉnh mời dự chương trình phát động ủng hộ Qũy  nhân đạo "Tết vì người nghèo   và 

nạn  nhân  chất đọc da cam năm 2021, Tại Hội trường Thành uỷ - Thành phố LS. UBND huyện giao CT 

Hội CTĐ huyện dự (ủng hộ 10). GM số 02 số đến 39 xe 270. 

- 13 giờ 30 Công an huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác công an năm 

2021. Mời Chủ tịch UBND huyện dự họp. 17 giờ  dự cơm tại Công an huyện. Xe 469. 

-14 giờ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021, Hội trường tầng IV, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Mời Đ/c 

Quy – PCT UBND huyện, TP KTHT, NN&PTNT dự, GM số 03, xe 270. 

-14 giờ Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh thông báo tại phòng họp trực tuyến Viễn thông Lạng Sơn. GM số 14, TB số 11. UBND 

huyện giao Chánh thanh tra dự. 

 

13/01 

Thứ tư 

-7 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. (Nội dung 2 giao TCKH, nội dung 3 

giao KTHT: báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 12/01). Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện dự họp. GM số 12. Xe 4039. 

- 8 giờ UBND huyện họp Thông qua Dự thảo kết luận thanh tra về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong 

quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND xã Thuỵ Hùng, tại phòng họp số 2 

(chuyển đến phòng họp số 2) UBND huyện. Mời Chủ tịch UBND huyện chủ trì, Giao Thanh tra chuẩn 

bị. GM số 07.  

 



-8 giờ Đảng uỷ xã Hoà Cư mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự quán triệt NQ đại hội đảng bộ tỉnh, CV 

20. Xe 270. 

- 8 giờ 30 Họp tổng kết Hội đồng QTNHCSXH huyện tại phòng họp số 1. Mời Đ/c Quy – PCT UBND 

huyện chủ trì, giao CVP tham mưu. GM 08. 

- 10 giờ 30 UBND huyện Họp Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, UBND 

các xã, thị trấn năm 2020, tại phòng họp số 3, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, Đ/c Tuấn 

PCVP và Nội vụ tham mưu. GM số 10. 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức họp báo quí  I năm 2021 để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tại 

phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện dự họp. TB số 10. xe 469. 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp chuyên đề xem xét dự thảo đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn (giao TNMT tham mưu) và dự thảo Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2030 (giao phòng NN&PTNT tham mưu), tại phòng họp tầng 3,trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện dự họp, GM số 17. xe 4039.  
-14 giờ Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tại Hội 

trường UBND huyện. Mời BT huyện uỷ, CT UBND huyện chủ trì. GM số 04 . Giao Đ/c Tuấn PCVP và 

TTPTQ Đất chuẩn bị. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức kiểm điểm . . . . . TT GDNN& GDTX tại tại Trung tâm GDNN - GDTX 

huyện Cao Lộc. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì. Giao Nội vụ tham mưu. GM số 05 Hoãn theo 

Thông báo số 12. 

14/01 

Thứ năm 

 

- 7 giờ 20 xe 4039 đưa Đ/c Tùng TP Tư Pháp công tác tại Hà Nội.  

-7 giờ 30 xe    đến sân Huyện uỷ để đưa Trưởng  ban Tuyên giáo huyện uỷ đi công tác tại Hải Yến.  

-8 giờ Đoàn kiểm tra, đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận lại trường học 

đạt chuẩn quốc gia tại các trường trường TH Nguyễn Bá Ngọc và 14 giờ tại Tiểu học xã Tân Liên huyện 

Cao Lộc, KH 106, TB 60, GM số 11. xe 270. 

- 9 giờ xe 469 đưa đoàn công tác và Báo Công Thương đi Tân Liên.  

- 14 giờ UBND huyện mời dự họp về việc thực hiện các Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí được cấp cho các đơn vị trường học trên địa bàn các xã Công Sơn, Mẫu Sơn, Lộc Yên, Thanh 

Lòa, Hòa Cư, Thạch Đạn, Bình Trung để thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, tại phòng họp số 1 

UBND huyện. Giao Thanh tra huyện chuẩn bị. Mời lãnh đạo UBND huyện chủ trì. GM số  12. 

-17 giờ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh mời dự Gala Dinner gặp mặt đầu xuân Tân Sửu  2021, tại Nhà hàng 

The Pride. Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự. xe 469. 

-17 giờ Công ty tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông mời dự tổng kết 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, 

tại Nhà khách Tỉnh uỷ. UBND huyện giao CVP, TP  KTHT, Ban QLDA . . . dự. xe CVP. 

Đoàn NTM đi thăm 

quan từ 14 đến 17/01. 



15/01 

Thứ sáu 

-7 giờ 30 Sở TTTT mời dự Tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2021, tại sở TTTT. UBND huyện giao lãnh đạo phòng VHTT dự. GM số 54. Xe tự túc. 

-8 giờ UBND tỉnh mời họp Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà  nước năm 2020, phương hướng, 

nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Chi cục thuế dự (Giao 

Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung). Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. GM số 10. Chuyển sang ngày 

15/01 TB số 08. Xe 469.   

-10 giờ 30 UBND xã Lộc yên mời dự . . .. xe 270. 

- Buổi sáng phòng GD&ĐT mượn Hội trường UBND huyện tổ chức Hội nghị.  

-14 giờ Sở Công Thương mời Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành 

Công Thương. Tại Hội trường B2, tầng 2, Nhà khách Tỉnh ủy. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TP 

KTHT dự GM số: 02. Xe 4039. ( Giao KTHT và TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung tham luận “Công  tác  

giải  phóng  mặt  bằng  cụm  công nghiệp Hợp Thành 1, 2; kiến nghị, đề xuất” báo cáo lãnh đạo UBND 

huyện trước 10 giờ ngày 13/01/2021).  

-14 giờ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021, Tại Hội trường tầng 1,  Nhà khách  A1. UBND huyện giao lãnh đạo phòng NN&PTNT 

dự. GM số 06 xe tự túc.  
-14 giờ TTYT huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2021, 17 giờ dự tiệc tại nhà hàng NEW  .. . .mời TT HĐND huyện, UBND huyện, VP . . . GM số 01. 

Xe 469. 

-14 giờ UBND xã Hợp Thành tổ chức tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. CVP dự. 

-17 giờ Ban QL chợ Đồng Đăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm  2020, triển khai nhiệm vụ  năm 

2021, tại nhà hàng Hữu Nghị. Mời . . . .  .UBND huyện dự. Xe  

 

16/01 

Thứ bảy 

-8 giờ 30 Đoàn công tác của UBMTTQVN tỉnh, Công ty oto Trường Hải . . .lãnh đạo UBND huyện tặng 

quà tết cho hộ nghèo tại Thạch Đạn. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự, (20 xuất). GM số 28. Xe 

4039. 

-8 giờ Đoàn công tác huyện Văn Quan đến học tập kinh nghiệm trong việc thành lập mới, tổ chức biên 

chế, vị trí việc làm và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện, Giao KTHT chủ trì phối hợp Đội 

TTĐT, Nội vụ, Đ/c Tuấn PCVP làm việc với Đoàn. CV số . . . 

 

17/01 

Chủ nhật 

 

-8 giờ UBND huyện tổ chức Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 

2021, Tại Nhà thi đấu Đa năng Ban CHQS huyện Cao Lộc. Mời …Đ/c Cường – PCT UBND huyện, CVP 

dự. GM số . . . 

Cưới con anh Trường 

tại sân TTVH huyện 

10 giờ 30. 

  


