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Thứ 

 

Ngày 

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

25/01 

Thứ hai 

 

-8 giờ họp giao ban Thường trực Huyện uỷ, tại phòng họp BTV huyện uỷ. Mời CT UBND huyện dự họp 

xe 469. (giao phòng VHTT trình đề án du lịch, phòng Nội vụ trình tờ trình số 19, HĐND huyện trình Tờ 

trình số 19 và VP gửi các dự thảo . . . . NQ, Đề án).  

- 10 giờ Công ty TNHH Huy Hoàng ủng hộ bắn pháo hoa và Công ty Hoa cây cảnh Việt Trung tặng 60 

xuất quà cho các hộ nghèo, gđ chính sách tại phòng khách tầng 2, UBND huyện. Mời TT HĐND huyện, 

Đ/c Cường – PCT UBND huyện đón tiếp. CVP tham mưu.  

-14 giờ Đồn Hữu Nghị tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho nhân dân Kéo Kham và Nam Quan tại Kéo 

Kham, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện và CVP tham dự. Xe 469. 

-14 giờ Sở TNMT mời  dự Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên 

và môi trường năm 2020; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công  tác năm 2021, tại Hội trường tầng I, nhà 

khách A1. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng TNMT dự. GM số 27. Xe 4039. 

- 14 giờ mời CT UBND huyện tiếp công dân định kỳ, Giao Ban tiếp công dân tham mưu. BC số . . 

- 16 giờ mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, CVP, VP ĐPXD NTM, Đ/c Tập CVVP đi xã Tân Liên tổng 

duyệt nội dung đón chuẩn NTM. Xe 469. 

-17 giờ 30 Công ty Điện lực Lạng  Sơn mời dự liên hoan Tổng kết công tác SXKD năm  2020, tại The 

Pride. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự, GM số 20. Xe  469. 

 

26/01 

Thứ ba 

 

-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 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 trường Tiểu học xã Yên Trạch, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện,  , . . . . dự GM 

số   xe 270. Đ/c Hằng PCVP tham mưu. Xuất phát lúc 7 giờ 15 phút tại sân UBND huyện. 

-8 giờ Mời Đ/c Đông- PCT HĐND huyện dự Hội nghị  Đảng uỷ xã Hoà Cư xe 4039, xuất phát lúc 7 giờ 

30. 

-8 giờ 30 ở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đổ đất, đá thải dự án Mở rộng 

khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, UBND huyện giao lãnh đạo TNMT dự họp, ban 

QLDA huyện phối hợp, GM số 37. Xe tự túc. 

- 14 giờ, UBND huyện tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả xử lý các công trình xây dựng vi phạm tại dự án 

Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc. Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, 
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PCT UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Đội 

QLTTĐT huyện, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện; UBND thị trấn Cao Lộc, họp tại phòng họp số 2, 

trụ sở UBND huyện. GM số..., giao đ/c Tuấn, PCVP đôn đốc. 

-14 giờ Thanh tra tỉnh mời Chủ tịch UBND huyện Chánh Thanh tra huyện dự Hội nghị triển khai nhiệm 

vụ công tác thanh tra năm 2021, tại Hội trường tầng 3 Thanh tra tỉnh. GM số 38. Xe 469. Giao Thanh tra 

chuẩn bị nội dung. 

-14 giờ UBND tỉnh mời họp xem xét dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình tiếp tục 

tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 

2021-2025, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự. GM số 43. 

Xe 4039. 

-14h   Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp tháng 01 tại phòng họp số 1. GM 20 mời lãnh đạo 

UBND huyện, (các phòng TNMT, NNPTNT, KTHT, Ban QLDA dự nội dung 3 theo BC số 1012/BC-

UBND ngày 23/12/2020). 

-15 giờ Sở Nội vụ mời họp xem xét đề nghị tổ chức Lễ cầu siêu cho liệt sỹ của Ban Liên lạc Mặt trận B400 

tại Sở Nội vụ. UBND huyện uỷ quyền TP nội vụ dự họp báo cáo kết quả. GM số 18.. . 

27/01 

Thứ tư 

- 7 giờ 30 phút Đảng uỷ, UBND xã Tân Liên đón chuẩn NTM, mời TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện 

. . . .. dự xe 270, 469. Xuất phát lúc 7 giờ tại sân UBND huyện. 

- 8 giờ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đến khảo sát chính thức tại trường Trung học cơ sở xã Xuất 

Lễ, huyện Cao Lộc, UBND huyện uỷ quyền Trưởng phòng GD&ĐT thực hiện, KH số 55, TB 189. GM 

số 27. Xe tự túc. 
- 14 giờ Huyện uỷ tổ chức họp BTV Huyện uỷ. tại phòng họp BTV Huyện uỷ, mời CT UBND huyện, Đ/c 

Đông – PCT HĐND huyện, Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, xe 469. Giao CVP và Đ/c Ngôn 

CVVP chuẩn bị tài liệu trước 26/01. 

-14 giờ UBND tỉnh mời dự làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Belarus tại Việt nam, tại 

tầng 3 trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM số 45. Xe 4039. 

  

28/01 

Thứ năm 

 

-8 giờ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng quà Tết tại xã Nhà văn hoá 

xã Gia Cát. Mời TT HĐND huyện, Đ/c Quy – PCT UBND huyện Cao Lộc . . . dự. KH 332, GM số 20 . . 

.xe 270. 

-8 giờ UBND huyện và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo tại Bình Trung (50 xuất), 

Phú Xá (30 xuất), Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện và lãnh đạo phòng LĐ, TBXH-DT tham dự. Xe 

BHXH huyện xuất phát từ sân UBND huyện lúc 7 giờ 20. CVP tham mưu.  

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến 3 cấp về Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm 

về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020, triển khai công tác năm 

2021, tại phòng họp số 1 UBND huyện, các xã thị trấn.Mời Chủ tịch UBND huyện chủ trì điểm cầu huyện. 

Giao CVP và Đ/c Thành tham mưu. UBND thị trấn Đồng Đăng chuẩn bị phát biểu. GM số 41. GM số 26  

  



-8 giờ Hội DIOXIN huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tại Hội 

trường UBND huyện, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự chỉ đạo. GM số 05. 

-8 giờ Cha xứ và Hội đồng mục giáo xứ Đồng Đăng và Gia Cát đến thăm chúc tết tại huyện Cao Lộc, Mời 

Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện, ban Dân vận huyện uỷ, Công an huyện 

phòng Nội vụ, Đ/c Tuấn PCVP và CVVP đón tiếp đoàn tại phòng khách tầng 2. Giao Nội vụ chuẩn bị.  

- 14 giờ UBND huyện tổ chức họp xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ  

chuyển đổi mô hình quản lý chợ thị trấn Cao Lộc. Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND 

huyện, lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và 

Môi trường huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Đội QLTTĐT huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn Cao Lộc, Ban 

Quản lý chợ thị trấn Cao Lộc. Địa điểm tại phòng họp số 1. GM 23. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

- 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. Nay họp lại theo GM số 24. Xe 4039. 

- 14 giờ Trưởng Đoàn kiểm tra 223 họp thống nhất một số nội dung và triển khai kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân 2021, tại phòng họp số 3. CVP chủ trì, 

GM số . .  

29/01 

Thứ sáu 

- 7 giờ 30 xuất pháp từ UBND huyện đưa đoàn xét sử lưu động vụ án buôn lậu pháo tại xã Thanh 

Loà. HOÃN. 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức họp tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tầng 4 UBND 

tỉnh, mời CT UBND huyện dự họp, xe 469. GM số 49. CVP chuẩn bị nội dung. 

-8 giờ 30 phút UBND huyện, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Ngân hàng Viettinbank Lạng Sơn tổ chức buổi thăm 

và tặng quà Tết năm 2021 cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã Bảo Lâm; Phú Xá; 

Hồng Phong và thị trấn Đồng Đăng, địa điểm trao quà tại thị trấn Đồng Đăng, Mời Đ/c Quy – PCT UBND 

huyện . . . KH 333, GM số 28 . xe 270. 

-8 giờ Sở Y tế  mời dự công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500. Tại Nhà văn hoá xã Hoàng Đồng. Mời UBND huyện uỷ quyền lãnh 

đạo phòng KTHT dự, TNMT, UBND xã Hợp Thành dự, GM số 16. Xe 4039.  

-8 giờ UBND xã Hợp Thành mời dự họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hợp Thành năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Mời 

lãnh đạo UBND huyện, các phòng, đơn vị . . . GM số 91. Xe CVP tự túc.  

-9 giờ UBND tỉnh tổ chức cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực biên 

giới huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng, địa điểm mốc 06 Đồng Đăng, mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện, Đội QLTT số 2, dự GM số 47. HOÃN Theo TB số 58. 

-13 giờ 30 UBND huyện Cao Lộc mời các thành phần dự buổi trao tặng quà của Ngân hàng Thương mạicổ 

phầnNgoại thương Chi nhánh Lạng Sơn (Vietcombank) cho học sinh nghèo vượt khó các trường trên địa 

Yên Trạch mời dự 17 

giờ HOÃN 



bàn thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc, Tại Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc. Mời Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện, phòng GD&ĐT, LĐ, TBXH-DT, Hội khuyến học huyện, phóng viên TTVHTT&TT  . . .  

dự, GM số 25. Xe CVP.  

-14 giờ Xe 469 đưa CT UBND huyện TP Nội vụ ra sở Nội vụ làm việc.  

-14 giờ Sở Xây dựng mời dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của 

ngành Xây dựng Lạng Sơn, tại hội trường tầng 4, Sở Xây  dựng,  số 71 đường Nhị Thanh, Mời Đ/c Cường 

– PCT UBND huyện, KTHT, Ban QLDA huyện dự, GM số 06. Xe 4039. 19 giờ dự cơm. GM 07. 

-14 giờ UBND huyện mời Chi cục Thuế, Ban Tiếp công dân, Trưởng phòng Tư Pháp, Thanh tra huyện 

họp về giải quyết đơn thư. Tại phòng họp số 2. Giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung.  

30/01 

Thứ bảy 

-17 giờ Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương mời dự lễ kỷ niệm  15 năm thành lập  Công ty CP Hữu 

Nghị Xuân Cương, tại Hữu Nghị. Mời CT UBND huyện, CVP, TTPTQĐ… dự, HOÃN. 

- Trực phòng chống dịch COVID-19. 

  

31/01 

Chủ nhật 

 

- Trực phòng chống dịch COVID-19.   

  


