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04/5 

Thứ ba 

 

-7 giờ 30 Ban Chỉ đạo Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ tỉnh mời tham dự Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ 

của huyện Chi Lăng, Mời Đ/c Hùng Chỉ huy trưởng Quân sự huyện – phó ban chỉ đạo hội thi dự, GM số 65. Xe 

QS huyện.  

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

-8 giờ UBND huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, tại Hội trường Trung tâm VHTT&TT huyện, giao Tư Pháp thực hiện, GM số . . . mời Đ/c Quy- 

PCT UBND huyện dự phát biểu khai mạc. 

-8 giờ Sở TNMT mời họp Xin ý kiến nội dung Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 -2025 (lần1), Tại phòng 

họp tầng 4 nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo TNMT dự. GM 

số 187. Xe 4039. 

-8 giờ Tổ giúp việc 853 họp Thống nhất một số nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hộikhóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại phòng họp số 3, UBND huyện, phòng Nội vụ chủ 

trì. GM số 170. 

-10 giờ UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về điều động, bổ nhiệm 

chức vụ lãnh đạo và giao phụ trách đối với công chức, tại phòng họp số 1. Mời CT UBND huyện chủ trì, giao CVP 

và phòng Nội vụ tham mưu. GM số 105. (Chuẩn bị 03 bó hoa chúc mừng). 

-14 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và các đơn vị có người được 

giới thiệu ứng cử, tại Hội trường BCH Đảng bộ huyện, GM số 35 – UBMTTQVN huyện. xe 469. 

-15 giờ UBND tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ mở rộng địa 

giới hành chính thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo theo 

Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Mời BT Huyện ủy, CT UBND huyện dự 
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họp, GM số 155. Xe 469. Giao phòng KTHT, TNMT, Nội vụ tham mưu với CT UBND huyện trước 10 giờ ngày 

04/5/2021. 

-15 giờ Sở Xây dựng mời họp đánh giá hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Công viên nghĩa trang tại thôn 

Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, phòng họp tầng 2 sở KH&ĐT. GM số 35. Đ/c Vĩnh TP KTHT dự. 

05/5 

Thứ tư 

- 8 giờ Đoàn kiểm tra số 1 của BCĐ bầu cử huyện do Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn kiểm tra tại thị trấn Đồng 

Đăng và xã Bảo Lâm.. . . . xe Huyện ủy.   

-8 giờ UBND tỉnh họp  chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác 

giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 04/2021), tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, mời CT UBND huyện dự họp. 

UBND huyện giao TTPTQ Đất tham mưu nội dung dự họp trước 10 giờ 04/5. GM số 153. Xe 469. 

-8 giờ BCĐ 515 mời dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài 

cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013 – 2020, Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp, giao BCHQS 

huyện chuẩn bị nội dung, Đ/c Ngôn trình. Tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. GM số 139. Xe 270. 

-8 giờ Sở TNMT mời họp Xin ý kiến nội dung Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 -2025 (lần1) Nội dung 

1; Xem xét việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cao Lộc, 

Nội dung 3, Tại phòng họp tầng 4 nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh 

đạo TNMT, đơn vị tư vấn giao TNMT mời giúp dự. GM số 187. Xe 4039.  

- 8 giờ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021, tại xã Hợp 

Thành, Giao Văn phòng ĐPXD NTM và xã Hợp Thành chuẩn bị. GM số 104, mời lãnh đạo UBND huyện, các phòng 

NN&PTNT, KTHT, TNMT, VHTT, GD&ĐT, TNMT, Văn phòng HĐND và UBND huyện (Đ/c Tập CVVP), TTYT, 

ban QLDAXD huyện . . . xe Đ/c Hanh TP NN&PTNT. 

-8 giờ Đoàn kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra theo Kế hoạch . . . . xe Đội QLTT số 2, giao Đ/c Tuyên và 

Đội QLTT số 2 thực hiện.  

-14 giờ UBND tỉnh họp xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức 

chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Lạng Sơn, tại 

phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp, GM 158. Xe 4039. 

-14 giờ sở Công Thương mời họp xem xét việc chồng lấn lấn phạm vi thực hiện dự án Trạm biến áp 110kV Cao 

Lộc và dự án Đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng cánh đồng hoa Nhung Ngọc Linh, Phòng họp tầng 3, Sở Công 

Thương Lạng Sơn, UBND huyện giao phòng KTHT, TNMT tham mưu nội dung họp. Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện, lãnh đạo KTHT, TNMT dự họp, GM số 29. xe 469. 

 

06/5 

Thứ năm 

- 7 giờ 30 xe 469 đưa CT UBND huyện họp tại UBND tỉnh về phòng chống COVID-19 sau đó đi kiểm tra một 

số điểm bầu cử trên địa bàn huyện. CVP tham mưu.  

-7 giờ 30 Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp CT các PCT UBND tỉnh, mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện 

dự họp tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh (cả ngày). UBND huyện giao các phòng nghiên cứu báo cáo lãnh 

đạo UBND huyện nội dung họp trước 10 giờ ngày 05/5. Phòng KTHT nội dung 8, VHTT nội dung 10. GM số 

 



156, Sau cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, sáng 7/5 họp từ nội dung 6 đến nội dung 10 theo TB 222. 

xe 4039. 

-14 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp  thống nhất xử lý đơn bà Lương Thị Tuyết Nga, khu N16, 

H Cao Lộc, tại Sở TNMT. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, giao TNMT chuẩn bị nội dung báo cáo 

trước 10 giờ 05/5. GM số  182. Xe 4039. 

- 14 giờ Công an huyện mời họp giao ban thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP quý I, phương 

hướng nhiệm vụ quý II/2021 Công tác ANTT, an toàn Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường Công an huyện.HOÃN HỌP chuyển sang họp trực tuyến. 

   

-14 giờ UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng, Đội QLTT số 

2 . . . họp trực tuyến với BCĐ phòng chống COVID-19 các xã thị trấn chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19 

trong tình hình mới và đảm bảo an toàn cho bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại 

phòng họp số 1 và các điểm cầu cấp xã. GM số 108. BCĐ huyện giao TTYT chuẩn bị báo cáo, Giao Văn phòng 

HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức họp.  

-14 giờ Sở Tài chính mời họp thống nhất Kết quả thẩm định Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án Khu tái định 

cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Phòng họp tầng 4, Sở Tài chính, 

UBND huyện giao TTPTQ Đất nghiên cứu tham mưu nội dung dự họp với Đ/c Quy - PCT UBND huyện trước 10 

giờ ngày 05/5. GM số 101. Xe 270. 

07/5 

Thứ sáu 

-7 giờ 30 Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp CT các PCT UBND tỉnh, mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện 

dự họp tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh (cả ngày). UBND huyện giao các phòng nghiên cứu báo cáo lãnh 

đạo UBND huyện nội dung họp trước 10 giờ ngày 05/5. Phòng KTHT nội dung 8, VHTT nội dung 10. GM số 

156, sáng 7/5 họp từ nội dung 6 đến nội dung 10 theo TB 222. xe 4039. 

-8 giờ UBMTTQVN tỉnh và huyện Cao Lộc tổ chức tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa huyện, Mời TT HĐND huyện, 

lãnh đạo UBND huyện dự, Xe 469. Giao CVP và chuyên viên đảm bảo công tác Y tế.  

- 13 giờ 30 Ủy ban bầu cử huyện tổ chức hội nghị tập huấn LỚP THỨ NHẤT  nghiệp vụ về công tác bầu cử mời 

UBBC huyện, UBBC cấp xã . . . . . .... . tại Nhà văn hóa huyện. GM số 42-UBBC. Mời Đ/c Quy - PCT UBND 

huyện dự phát biểu khai mạc. Đ/c Tuấn PCVP và Nội vụ tham mưu. Xe 469. 

-14 giờ Họp trực tuyến toàn Quốc về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Công văn số 514/VPCP-

TH ngày 06/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Giấy mời số 163/GM-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh, tại 

điểm cầu UBND huyện phòng họp số 1, Mời CT UBND huyện, các thành viên BCĐ phòng chống dịch cấp huyện. 

GM số 109. Giao CVP và VNPT, Đ/c Thành CVVP tham mưu thực hiện 
-14 giờ Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tại phòng số 2, mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện dự họp. .  .Đ/c Hằng PCPV tham mưu. GM số 93.  

-14 giờ Sở Tài chính tổ chức họp trực tuyến xem xét dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 

08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 

 



50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh. Tại phòng họp số 1, UBND huyện, Mời TT Huyện ủy, Đ/c Quy - PCT 

UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức, TP TCKH, UBND các xã Hòa Cư, Hải Yến, Cao Lâu, Tân Thành, Gia Cát, 

Tân Liên, Hồng Phong, Bình Trung, thị trấn Cao Lộc và thị trấn Đồng Đăng dự. GM số 102. Giao TCKH chuẩn 

bị nội dung. GM số 107. Thay đổi hình thức và địa điểm theo Thông báo 95, tại Phòng họp tầng 5, trụ sở Sở 

Tài chính. UBND huyện giao lãnh đạo phòng TCKH dự họp báo cáo kết quả. 

08/5 

Thứ bảy 

- 4 giờ 30 xe 270 xuất phát từ UBND huyện đưa đoàn công tác đi đồn Ba Sơn . . . UBND huyện giao Chánh phòng 

HĐND và UBND huyện tham mưu thực hiện. GM số 106. Văn phòng và đồn Ba Sơn chuẩn bị các điều kiện làm 

việc. HOÃN. 

- 7 giờ 30 Ủy ban bầu cử huyện tổ chức hội nghị tập huấn LỚP THỨ HAI  nghiệp vụ về công tác bầu cử mời UBBC 

huyện, UBBC cấp xã . . . . . .... . tại Nhà văn hóa huyện. GM số 42-UBBC. Mời CT UBND huyện, Chủ tịch UBBC 

huyện dự phát biểu khai mạc. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

- 13 giờ 30 Ủy ban bầu cử huyện tổ chức hội nghị tập huấn LỚP THỨ BA nghiệp vụ về công tác bầu cử mời UBBC 

huyện, UBBC cấp xã . . . . . .... . tại Nhà văn hóa huyện. GM số 42-UBBC. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, 

Phó Chủ tịch UBBC huyện dự phát biểu khai mạc. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

 

09/5 

Chủ nhật 

 

Kiểm tra COVID-19 tại Đồng Đăng, Phú Xá . . ..  

 


