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Thứ 

 

Ngày 

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

22/02 

Thứ hai 

- 8 giờ Huyện uỷ tổ chức họp giao ban Thường trực Huyện uỷ. Mời CT UBND huyện dự họp, xe 469.  

-14 giờ họp UBND huyện thường kỳ tháng 2/2021, tại phòng họp số 1, UBND huyện Giao CVP và Đ/c 

Ngôn CVVP tham mưu. GM số 39. Tài liệu đã gửi lên hệ thống iOffice, đề nghị các phòng ban đơn vị 

nghiên cứu chuẩn bị ý kiến phát biểu. 

- 14 giờ. Xe 270 sang huyện uỷ đưa đoàn đi Chi Lăng.  

 

23/02 

Thứ ba 

 

-7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phòng họp tầng 4, mời CT 

UBND huyện dự.(Nội dung 4, giao phòng KTHT tham mưu). GM số 60. Xe 4039.  
-8 giờ Sở TNMT mời Họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai dự 

án VILG giai đoạn 1 và 2 tại Lạng Sơn, tại tầng 4 sở TNMT. Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện, TP 

TNMT dự. GM số 56. HOÃN THEO TB SỐ 22. 

-8 giờ  Đoàn số 1 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Công Sơn, mời ….Đ/c Quy – PCT UBND huyện, CVP, 

TCKH, NN&PTNT, LĐ, TBXH-DT, VHTT và phóng viên. TB 55. 02 Xe Huyện uỷ. 

-14 giờ mời Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân, giải quyết đơn thư. (giao Ban tiếp công dân, 

Thanh tra huyện chuẩn bị và báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước 02 ngày). 

 

24/02 

Thứ tư 

-7 giờ 30 UBMTTQVN huyện mời dự họp thực hiện  việc giới thiệu  người của các cơ quan, tổ chức đơn 

vị ứng cử đai biểu HĐND huyện nhiệm kỳ  2021-2026, tại Hội trường BCH Đảng bộ huyện. Mời TT 

HĐND huyện, UBND huyện, CVP dự họp xe 469. 

-14 giờ TT HĐND huyện tổ chức phiên họp tháng 2/2021 mời TT HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban 

HĐND, CT UBMTTQ, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND dự tại phòng họp số 1. GM 37, TB 42 (thay đổi 

thời gian). 
-14 giờ họp giao ban lãnh đạo UBND huyện, mời CT UBND huyện, các PCT UBND huyện dự, tại phòng 

họp số 2. Giao Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. Xin ý kiến chỉ đạo của CT UBND huyện. 

 

25/02 

Thứ năm 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại phòng họp số 1 UBND huyện. 

GM số 62. GM số 05 UBBC . . . Giao CVP và Đ/c Thành CVVP thực hiện. 

-8 giờ UBND tỉnh mời dự kiểm tra tình hình thực hiện dự án và và khảo sát thực tế các vị trí đổ đất, đá 

thải dự án Mở rộng khu Tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Mời Đ/c Cường 

– PCT UBND huyện, lãnh đạo các phòng KTHT, TNMT, TTPQ Đất, UBND thị trấn Đồng Đăng. GM số 

63. Xe 270 xuất phát lúc 7 giờ 20. 
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-14 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới 

năm 2021, tại phòng họp số 1 UBND huyện. Mời TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, Đ/c Quy – PCT  UBND 

huyện, các phòng đơn vị ….dự họp. . . GM số 64. GM số 41  . . . Giao CVP và Đ/c Thành CVVP thực 

hiện, VPĐPXDNTM chuẩn bị nội dung. 

-14 giờ Công an huyện mời CT UBND huyện dự hội nghị trực tuyến tại tầng 3 Công an huyện. GM số 

396. Xe 469. 

- 14 giờ mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng 

KTHT, tại Phòng KTHT huyện; 15 giờ mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự chỉ đạo thực hiện quy 

trình bổ nhiệm lại lãnh đạo TTVHTT&TT huyện tại TTVHTT&TT huyện, CV số 395. Xe 270. 

-14 giờ UBND huyện giao Đội TTĐT, lãnh đạo các phòng KTHT, TNMT, TCKH, Nội vụ, Tư Pháp và 

Đ/c Tuấn PCVP làm việc trao đổi kinh nghiệm với UBND huyện Bắc Sơn. Giao các phòng chức năng 

chuẩn bị nội dung trao đổi, hướng dẫn huyện Bắc Sơn tận tình chu đáo. Tại phòng họp số 3. Giao Đ/c 

Tuấn PCVP chủ trì.  

26/02 

Thứ sáu 

-7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 2/2021 tại phòng họp tầng 4. Mời lãnh đạo UBND 

huyện dự họp (cả ngày). Giao phòng TCKH tham mưu nội dung 1, NN&PTNT tham mưu nội dung 2,3, 

phòng VHTT tham mưu nội dung 4,5,6 báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước 10 giờ ngày 25/02.  GM số 

58. Xe 4039. (buổi sáng mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự, buổi chiều mời CT UBND huyện dự 

họp). 

-8 giờ Huyện uỷ tổ chức họp BTV huyện uỷ mời CT UBND huyện, PCT HĐND huyện, Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện dự họp. CV 243. TB 54 thay đổi thời gian họp, Xe 469. Giao TP NN&PTNT, GD&ĐT, 

TCKH, Chi cục Thuế tham dự tiếp thu và giải trình (nội dung kèm các tờ trình số 27,28,29 của UBND 

huyện). 

-14 giờ Đón các đoàn đưa công dân nhập ngũ. 15 giờ tổng duyệt lễ giao nhận quân. Mời CT UBND huyện 

dự chỉ đạo. CVP và QS tham mưu. 

-14 giờ Sở TNMT mời dự họp giải quyết Khó khăn, vướng mắc công tác GPMB tháng 02/2021 tại Sở 

TNMT, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TTPTQ Đất  dự họp. Giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung. 

GM số 65. Xe 4039. 

 

27/02 

Thứ bảy 

-8 giờ Tổ chức lễ giao nhận quân tại  hội trường Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện. KH số 

71. . . (thay KH 60). Mời các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Thành viên HĐNVQS huyện, 

Công an, Quân sự, thủ trưởng các phòng ban đơn vị. . . 

- 9 giờ … tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, (27/2/1955) TTYT huyện, 10 

giờ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, xe 270. CVP liên hệ và chuẩn bị 02 lẵng hoa 2 tầng, 

-14 giờ, UBND huyện họp thống nhất biện pháp xử lý việc xây dựng công trình tại thôn Nà Làng, xã Thanh 

Loà. Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh 

đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, 

 



Tư pháp, Nội vụ, Đội Quản lý TTĐT huyện, Chủ tịch UBND. Công chức Địa chính - Xây dựng xã Thanh 

Loà. Địa điểm tại phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện. GM số 43, 45. 

28/02 

Chủ nhật 

 

  

 


