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Thứ 

 

Ngày 

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

08/02 

Thứ hai 

-8 giờ Đoàn công tác số 06 do đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn thông 

báo Chương trình thăm, kiểm tra tại huyện Cao Lộc, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Đ/c Thư PTP 

LĐ, TBXH-DT, lãnh đạo Công an huyện, Đ/c Tuấn PCPV. (08 giờ kém 20: Công an thị trấn Đồng Đăng; 

10 giờ: Đồn Biên phòng Thanh Lòa; 11 giờ: 02 chốt phòng, chống dịch Covid- 19 thuộc Đồn Biên 

phòng Thanh Lòa).  TB 36, CV số 285 . . ..xe 469 xuất phát lúc 7 giờ 30 phút tại sân UBND huyện. 

-8 giờ 00’, ngày 08/02/2021, mời TT Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, lãnh đạo, công chức, viên 

chức các phòng ban, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội huyện viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Pò Lèo 

huyện. Xe 4039 xe CVP và các xe khác. 

- 8 giờ 00 phút Mời lãnh đạo UBND huyện, Hội CTĐ huyện . . . trao tặng quà tại xã Công Sơn và 14 giờ 

tại xã Xuất Lễ, 15 giờ tại xã Cao Lâu. GM số 35.  xe 270.  

- xe 4039 đưa CT UBND huyện sang Công an huyện đón đoàn Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ đến thăm, kiểm tra 

và chúc tết. 

-13 giờ 30 Họp chi uỷ Văn phòng HĐND và UBND huyện, tại phòng họp số 3 UBND huyện. 

- 14 giờ Đ/c Hoàng Quy – PCT UBND huyện, TTYT, Công an huyện, Đ/c Tuyên CVVP đến thăm chúc 

tết động viên khách sạn Bala. GM số . . . xe 4039. CVP chuẩn bị quà cử Đ/c Tuyên CVVP thực hiện. 

-14 giờ Huyện uỷ tổ chức họp giao ban Thường trực Huyện uỷ, mời CT UBND huyện dự họp, giao các 

phòng có nội dung trình chuẩn bị tiếp thu. Xe 469. 

 

-15 giờ CBCC Văn 

phòng HĐND và 

UBND huyện tập 

trung dọn dẹp trụ sở. 

Đ/c Tuấn PCVP chỉ 

đạo dọn VS gầm cầu 

thang, sảnh tầng 1, 

phòng nguyên của 

PCVP  và chuẩn bị 

cho việc kê dọn tầng 

1, tăng âm loa đài 

tivi.  Đ/c Hằng PCVP 

chỉ đạo chuẩn bị công 

tác phục vụ trực tết 

nguyên đán. 

09/02 

Thứ ba 

 

  

10/02 

Thứ tư 

  

11/02 

Thứ năm 

  

12/02 

Thứ sáu 

  

13/02 

Thứ bảy 
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14/02 

Chủ nhật 

  

 


