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Thứ 

 

Ngày 

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

18/01 

Thứ hai 

 

- 8 giờ TT Huyện uỷ họp giao ban tại Huyện uỷ, mời CT UBND huyện dự họp. Xe 469. 

-8 giờ Sở Tài chính mời dự Hội nghị tổng kết công tác Tài chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, 

tại Sở Tài chính. Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện, TP, PTP TCKH dự. GM số 14. xe 4039. 

-11 giờ Hội Cựu thanh niên xung phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Hội cựu TNXP huyện Cao Lộc mời dự com tại Cường Hà. GM 03. Đ/c 

Tuấn PCPV dự. 
-14 giờ Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, tuyển quân. Tại phòng họp số 1. KH số 30. GM 17 . giao 

Ban CHQS huyện chuẩn bị. Mời Chủ tịch UBND huyện chủ trì. 

- 14 giờ, Hội đồng BT, HT&TĐC huyện họp thông qua phương án BT,HT&TĐC các công trình, dự án 

phait thu hồi đất. Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng: 

TNMT, KTHT, NNPTNT, TC-KH, Trung tâm PTQĐ, đại diện UBMTTQVN huyện, Ban QLDA Phát 

triển điện lực – Tổng Công ty điện lực miền Bắc; Ban QLDA ĐTXD tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo UBND và 

Công chức Địa chính các xã: Thụy Hùng, Xuất Lễ. Chuyển địa điểm họp tại Phòng họp số 2 Trụ sở 

UBND huyện. GM số 13. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp thông qua Kế hoạch tổ chức hội chợ hoa xuân huyện Cao Lộc lần thứ 

Nhất năm 2021, tại phòng họp số 3, mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện chủ trì, mời Công an huyện, 

TTVHTT&TT, các Phòng TCKH, KTHT, NN&PTNT, VHTT và Đội TTĐT, UBND thị trấn Cao Lộc. 

Đ/c Tập CVVP tham mưu. GM số 19.   

 

19/01 

Thứ ba 

 

- 5 giờ Xe 469 đưa Đ/c Cường – PCT UBND huyện đi dự Hội nghị tại Hà Nội (lúc 9 giờ tại số 32 Bà 

Triệu, Hoàn kiếm Hà Nội), mời Đ/c Tùng TP Tư Pháp đi cùng xe dự hội nghị khác tại Hà Nội.  

-7 giờ 30 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2021, tại phòng họp tầng 4, 

trụ sở UBND tỉnh. Mời CT UBND huyện dự họp. GM số 18, xe 4039. Giao các phòng tham mưu như sau: 

theo Công văn số:197. Phòng TCKH các nội dung 1,6,7,9; phòng TNMT nội dung 3,4,5, phòng KTHT 

nội dung 2; phòng Nội vụ nội dung 8, phòng NN&PTNT nội dung 10. Báo cáo Chủ tịch UBND huyện 

trước 17 giờ ngày 18/01/2021. 

-8 giờ UBND huyện Tràng Định cụm trưởng mời dự triển khai TĐKT cụm thi đua các huyện biên giới tại 

Tràng Định. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ dự họp, GM số 08. xe 270. 

-8 giờ 30 Ban QLKKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn mời họp khảo sát, thống nhất vị trí bố trí một số công 

trình cho các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phục vụ nội dung điều chỉnh 
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cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/2000, UBND huyện giao lãnh đạo 

phòng KTHT dự họp, tại phòng họp tầng 4, Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị GM số 02. Xe tự túc. 

-17 giờ 30 dự mời dự cơm NHCSXH huyện. tại Nhà hàng Bắc Long Giang. Mời TT Huyện uỷ, CT, các 

PCT HĐND, UBND huyện , . .. xe 4039. 

20/01 

Thứ tư 

-8 giờ 30 Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến về COVID 19. UBND tỉnh mời dự tại Sở Y tế, UBND huyện 

uỷ quyền giám đốc TTYT huyện dự. GM số 34. 

-9 giờ UBND huyện phối hợp với Hội CTĐ tỉnh, CLB Thắp Sáng niềm tin tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi thăm 

và tặng quà Tết năm 2021 cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lộc Yên. Mời Đ/c Quy 

– PCT UBND huyện, lãnh đạo các phòng LĐ, TBXH-DT, TTVHTT&TT, . . .KH 333, GM số 18.  xe 270. 

- 14 giờ Thủ trưởng Bộ tư lệnh quân khu I, thăm chúc tết tặng quà Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện . . . 6 

xã thị trấn biên giới và 120 hộ gia đình khó khăn, chính sách tiêu biểu.  Mời TT HĐND huyện, CT, các 

PCT UBND huyện, Đ/c Lâm – HĐND huyện. LĐ. TBHX-DT . . .. Đ/c Hằng PCVP Tại Huyện uỷ CV 68. 

CV 55 Ban CHQS huyện, CV 13 QS tỉnh, TB 65 Quân khu I. xe 4039 Chuyển thời gian sang ngày 

20/01 Đ/c Truyện Chính trị viên Ban CHQS huyện thông báo theo PC số 18.  

-14 giờ 20 phút Mời Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 

dự lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Cam tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. KH 29. 

Xe 270. Giao Đ/c Hằng tham mưu. 

-16 giờ Công bố các Quyết định của Tỉnh uỷ chỉ định cán bộ biên phòng tham gia cấp uỷ huyện xã tại 

phòng họp BCH Đảng bộ huyện. Mời CT UBND huyện, các đồng chí uỷ viên BTV Huyện uỷ, TP Nội 

vụ, TCKH  dự. Xe 469. 

 

21/01 

Thứ năm 

 

- 8 giờ Uỷ ban bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ chính trị 

triển khai công tác Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, tại UBND tỉnh. Mời Bí thư Huyện uỷ, CT HĐND 

huyện, CT UBND huyện, CT UBMTTQVN huyện dự, KH 36. GM 33. xe Huyện uỷ, xe 469.  

- 7 giờ 30 UBND tỉnh 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 (nội dung 5 giao KTHT tầng chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh 

đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 20/01). GM số 30. Xe 4039. 

- 8 giờ tổ chức Hội nghị CBCC Văn phòng HĐND và UBND huyện tại phòng họp số 1. Giao Công đoàn 

và CBCC VP chuẩn bị. Sau đó tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới mời các đồng chí Đảng viên chi bộ dự. 

Chi uỷ chuẩn bị. 

-13 giờ 30 Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm chúc tết Đồn Biên Phòng Ba Sơn, Chốt 

Phòng, chống dịch Covid – 19 khu vực mốc 1193 đến 1195 thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ và 02 gia đình 

chính sách tại xã Cao Lâu. TB số 22, CV số 122. Mời Thường trực Huyện uỷ, CT UBND huyện, LĐ, 

TBHX-DT, Ban CHQS huyện, CVP, Đồn Ba Sơn. Xe 469 và xe Huyện uỷ xuất phát lúc 13 giờ kém 15 

phút từ cổng Huyện uỷ, UBND huyện.  

 



-14 giờ UBND tỉnh tổ chức Tổng  kết  công  tác  Phổ biến,  giáo  dục  pháp  luật năm 2020, triển  khai 

nhiệm vụ công tác năm 2021 và trao khen thưởng, tại Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy, giao phòng Tư 

Pháp phát biểu tham luận. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, TP Tư Pháp dự. GM số 28. Xe 4039. 

22/01 

Thứ sáu 

 

- 7 gờ 30 Đảng uỷ xã  Yên Trạch tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự. xe 4039. 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức họp tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 

đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn,  

tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM số 26. Xe 469.  

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 

2020 và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tại Phòng 

họp tầng 2 trụ sở HĐND-UBND tỉnh. mời  CT UBND huyện, TP KTHT dự, GM số 32. Xe 469. 

-8 giờ Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trong hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục 

và đào tạo giai đoạn 2017 – 2020, Hội trường tầng 3, Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn. Mời Đ/c Quy – 

PCT UBND huyện, GD&ĐT, NV, TCKH, LĐ, TBXh-DT dự, GM số 153. Xe 270. 

-8 giờ Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2021, tại phòng họp số 1.  .. .  . GM 

số 15. Thay đổi thời gian theo TB số 21, Thay đổi sang 8 giờ ngày 26/01 theo TB số . . Giao CVP và 

Đ/c Ngôn CVVP tham mưu. 

-8 giờ Sở TNMT mời dự kiểm tra thực địa hồ sơ xin giao đất của Ban QLKKTCK Đồng Đăng Lạng Sơn, 

tại Khu cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Quốc lộ 1A,Khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng. UBND huyện uỷ 

quyền lãnh đạo phòng TNMT dự, mời TTPTQ Đất, UBND thị trấn Đồng Đăng chuẩn bị hồ sơ tài liệu và 

dự làm việc, GM số 31. Giao phòng TNMT, UBND thị trấn Đồng Đăng mời các hộ dân liên quan.  

-13 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức họp công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảngvà đón Tết nguyên đán Tân Sửu, tại phòng họp trực tuyến tầng 3 trụ 

sở UBND tỉnh. Mời CT UBND huyện dự họp. GM số 38. Xe 469 (dự kiến chỉ họp đến 14 giờ 30).  

-14 giờ Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân 

các cấp huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2016 -2021, tại Nhà văn hoá huyện. KH 341, GM 14. Thay đổi thời 

gian theo TB số 17. . . .Giao CVP và Đ/c Hằng PCVP tham mưu.  

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức văn nghệ sỹ tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan báo chí tại 

Trung tâm Hội nghị The Pride, Mời Đ.c Quy – PCT UBND huyện dự, xe 270. 

-14 giờ Sở TNMT mời họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB tháng 01/2021, Tại phòng họp 

tầng 1nhà C -Sở Tài nguyên và Môi trường, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự. Giao TTPTQ Đất 

và TNMT tham mưu nội dung họp. GM số 34. Xe 4039.  

 

23/01 

Thứ bảy 

-8 giờ CLB Quần vợt huyện Cao Lộc tổ chức giao lưu tennits với các CLB 3/2, CLB Văn phòng Tỉnh uỷ, 

tại sân Cao Lộc. Giao CLB chuẩn bị. VP HĐND và UBND huyện tham mưu.  

  



-10 giờ xe 270 đưa lãnh đạo đi Xuất Lễ, Đ/c Tiến CVVP tháp tùng. 

24/01 

Chủ nhật 

 

   

  


