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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

10/5 

Thứ hai 

-8 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (Thanh Lòa Thạch Đạn, Lộc Yên, Bảo Lâm) với ứng 

cử viên Đại biểu HĐND tỉnh  . . . .tại xã Thạch Đạn. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, Đ/c Quy – PCT UBND 

huyện, Đ/c Huỳnh CT UBMTTQVN, Đ/c Giang PGĐ Trung tâm y tế,   .  .. 7 giờ xuất phát từ sân UBND huyện. 

KH 80 UBMTTQVN huyện. Xe 270. 

-8 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Hợp Thành với ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện 

tại TTVHTT&TT huyện. (ĐVBC số 2) Mời Đ/c CT UBND huyện, Đ/c Lâm – HĐND, Đ/c Quế GĐ TTYT, Huế 

VP. KH 81 UBMTTQVN huyện. Xe 469. 

-14 giờ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ, tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị tỉnh, 

mời CT HĐND huyện, CT UBND huyện dự, CV số 208. xe 469 và xe Huyện ủy. 

-15 giờ Sở LĐ, TBXH mời họp đề nghị nhập cảnh công dân Trung Quốc phục vụ xuất nhập khẩu của Công ty Cổ 

phần đầu tư kho bãi Cốc Nam –Thiên Trường, tại Sở LĐ, TBXH, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp. GM 

số 36. Xe 4039. 

-16 giờ 30 BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp ..  .. tại phòng họp tầng 4, UBND tỉnh, mời 

CT UBND huyện dự họp. GM số  166, Xe 469. Giao TTYT cập nhật số liệu F1, F2, F3 mới trên địa bàn huyện.  

 

11/5 

Thứ ba 

 

-8 giờ Tỉnh ủy mời dự họp về chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại Phòng họp Ban Chấp hành, tầng 4, trụ sở Tỉnh uỷ, Mời Bí thư Huyện ủy, CT 

UBND huyện, CV số 210, xe 469 và xe Huyện ủy. 

-8 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tân Liên với ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện 

tại Nhà văn hóa xã Tân Liên. (ĐVBC số 5) Mời Đ/c Đ/c Cường -PCT UBND huyện, Đ/c Ngôn CVVP . . .. KH 81 

UBMTTQVN huyện. Xe 4039. 

-8 giờ 30 ngày 11/5/2021 UBBC huyện đi kiểm tra công tác trang trí khánh tiết bầu cử tại các Tân Liên Gia cát, 

mời Đ/c Đông - PCT HĐND huyện, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Nội vụ, VHTT, TTVHTT&TT . . . xe 

270. Giao Nội vụ tham mưu; 14 giờ kiểm tra tuyến Đồng Đăng, Hồng Phong, Bình Trung. 

-14 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri thị trấn Cao Lộc với ứng cử viên Đại biểu HĐND 

huyện tại TTVHTT&TT huyện. (ĐVBC số 2) Mời Đ/c CT UBND huyện, Đ/c Lâm – HĐND, Đ/c Quế GĐ TTYT, 

Huế VP. KH 81 UBMTTQVN huyện. Xe CVP. Đảng ủy thị trấn và UBMTTQVN huyện thông báo thay đổi giờ 

họp.  
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-14 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Gia Cát với ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện tại 

Nhà văn hóa xã Gia Cát. (ĐVBC số 5) Mời Đ/c Đ/c Cường -PCT UBND huyện, Đ/c Ngôn CVVP . . .. KH 81 

UBMTTQVN huyện. Xe 4039. 

-14 giờ Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện mời họp xét chọn cá nhân đề nghị tặng Danh hiệu “Công dân Lạng 

Sơn ưu tú” lần thứ nhất - năm 2021, tại phòng họp số 1, Mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện chủ trì, GM số 110. 

giao Nội vụ chuẩn bị. 

-14 giờ phòng GD&ĐT mượn phòng họp số 2 họp trực tuyến với sở GD&ĐT, Đ/c Thành và phòng GD&ĐT thực 

hiện. 

-15 giờ 30 UBND tỉnh mời dự  họp công bố kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Phòng họp tầng 4, 

trụ sở UBND tỉnh, CV  119, GM 160, Hoãn theo Thông báo 228.  
-15 giờ kiểm tra đột xuất các điểm cách ly tại khách sạn trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh 

COVID-19, Đ/c Quy – PCT UBND huyện trưởng đoàn, mời TCKH, Công an, TTYT huyện, UBND xã Hợp Thành, 

thị trấn Cao Lộc . . . Đ/c Tuyến CVVP tham mưu. Xe 469.  
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Thứ tư 

- 8 giờ UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 

2026 vận động bầu cử, UBND huyện mời BCĐ, UBBC, lãnh đạo các phòng ban đơn vị, . . . dự họp tại phòng số 1 

và phòng số 2 UBND huyện. TB 45, GM 38 và GM số 111/GM-UBND huyện. . . Giao CVP và Đ/c Thành CVVP 

tham mưu thực hiện. Chuẩn bị điểm cầu UBND huyện, các xã thị trấn. 

-14 giờ Huyện ủy mời các thành viên BCĐ bầu cử, UBBC, Bí thư chủ tịch các xã thị trấn . ..dự họp về công tác bầu 

cử . . .. tại Hội trường BCH Đảng bộ huyện, CV số 371. Xe 469.  
-14 giờ UBND tỉnh họp phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; thông qua dự thảo chương trình và công tác 

chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện dự họp, Giao phòng GD&ĐT tham mưu. GM số 164. Thay đổi thời gian TB 243. xe 4039. 

-14 giờ Sở VHTT mời họp trao đổi thống nhất về báo cáo, đề xuất quy hoạch, xây dựng mới Khuôn viên lưu niệm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hội trường tầng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện giao phòng VHTT 

dự họp. GM số 39. Xe 4039. 

- 17 giờ 30 xe 469 đưa đoàn lãnh đạo huyện đi viếng đám tang tại Số 6 Trần Quốc Toản, phường Hoàng Văn Thụ, 

TPLS. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

KH 115 
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Thứ năm 

-8 giờ Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm 

định hồ sơ Quy hoạchsử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cao Lộc, Tại 

Phòng họp tầng 4, nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng 

TNMT dự họp, giao phòng TNMT chuẩn bị hồ sơ báo cáo PTC UBND huyện trước 17 giờ ngày 12/5. GM số 201. 

Xe 4039. 

- 14 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc trực tuyến với cử tri (Xuất Lễ, Mẫu Sơn, Cao Lâu, Công 

Sơn, Đồng Đăng, Hồng Phong, Phú Xá, Bình Trung, Yên Trạch,, Tân Thành, Tân Liên, Gia Cát, Xuân Long 

và Thụy Hùng) với ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh  . . . .tại phòng họp trực tuyến số 1 và phòng họp số 2 UBND 

 



huyện và các xã ,  ,. Mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, . . . ..Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, Đ/c Quy – PCT UBND huyện, 

Đ/c Huỳnh CT UBMTTQVN, Đ/c Giang PGĐ Trung tâm y tế,   .  ... KH 80 UBMTTQVN huyện. Thông báo 

thay đổi thời gian số 39 của UBMTTQVN huyện. CVP và Đ/c Thành CVVP tham mưu. 

-14 giờ Hội đồng thẩm định tỉnh mời họp thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung chuyển 

hàng hóa thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2), mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện dự họp, giao KTHT chuẩn bị nội dung  báo cáo lãnh đạo trước 14 giờ ngày 12/5. GM số 52 (nội 

dung 2). Xe 4039. 
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Thứ sáu 

-7 giờ 45 Sở TNMT mời  thẩm định hồ sơ giao đất và giao đất tại thực địa cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng -Lạng Sơn;kiểm tra, giao đất cho Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê. .UBND huyện giao lãnh đạo 

phòng TNMT, TTPTQ Đất và lãnh đạo UBND và công chức  . . các xã Thụy Hùng, thị trấn Đồng Đăng, Bình Trung 

dự họp tại các điểm. Giao phòng TNMT làm đầu mối đôn đốc các đơn vị và báo cáo lại kết quả làm việc với Đ/c 

Cường - PCT UBND huyện. GM số 203. 

-8 giờ Đoàn Kiểm tra số 01, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra 

tại huyện Cao Lộc, phòng họp số 1, UBND huyện giao Nội vụ, UBBC chuẩn bị báo cáo, hồ sơ làm việc. KH 03, 

TB 39, TB số 51, GM số . . .  Giao CVP và Nội vụ chuẩn bị. Tổ số 1 – Bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đi tuyến Tân 

Liên, Gia Cát . . . Mời Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện . . . .. xe 405 và xe 469; Tổ số 2 – Đ/c Bí thư Thành ủy 

trưởng đoàn đi tuyến Bình Trung, Đồng Đăng . .mời Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Quy - PCT UBND 

huyện, Trưởng công an huyện . . ., các xe 158 và Công an; Đến 9 giờ 30 làm việc tại phòng họp số 1. Mời các 

đồng chí lãnh đạo  . . . . có mặt tại Văn phòng tỉnh ủy trước 7 giờ 15 để đưa 02 tổ đi kiểm tra địa bàn (Xe 405 và xe 

158 CVP huyện ủy tham mưu mời lãnh đạo dự. Xe 469 mời CT UBND huyện, TP Nội vụ, giám đốc TTVHTT&TT; 

xe Công an huyện mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện, Trưởng công an huyện, Chung PTP Nội vụ, Độ PTP VHTT 7 

giờ xuất phát từ sân UBND huyện đi sang Tỉnh ủy đón đoàn).  

-8 giờ UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021, tại Hội trường Thành ủy–UBND thành phố Lạng Sơn, mời Đ/c Cường -PCT UBND huyện, lãnh đạo 

TCKH dự, giao TCKH chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo huyện, GM số 167. Xe 4039. 

- 14 giờ UBND huyện thực hiện quy trình Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào- tạo, Phó 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, tại Nhà văn hóa huyện, CV số 1144 .Mời Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện chủ trì cuộc họp. giao phòng Nội vụ huyện tham mưu.  

-14 giờ UBND tỉnh mời họp  chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 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 Lạng 

Sơn, tại Phòng họp A3 trụ sở UBND tỉnh, UBND huyện giao phòng TCKH huyện tham mưu nội dung báo cáo CT 

UBND huyện trước 10 giờ ngày 14/5. GM số 170. Xe 469. 

-15 giờ Đoàn lễ viếng của huyện xuất phát từ Huyện ủy đi viếng đám tang mẹ đẻ Đ/c Hứa Hạnh nguyên Phó chủ 

tịch UBND tỉnh tại Vĩnh Lại- Văn Quan. Mời BT Huyện ủy, Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Đ/c Dảy PCVP, Đ/c 

Tuấn PCVP  xe Huyện ủy. 
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Thứ bảy 

- 7 giờ 15 xe 270 đưa đơn vị bầu cử số 3 đi tiếp xúc cử tri tại xã Bình Trung, 14 giờ tại xã Phú Xá. Mời Đ/c Tuyết 

– UV BTV huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy trưởng đoàn mời các thành phần đoàn tham dự. TB 81 

UBMTTQVN huyện. 

- 07 giờ 30 phút, tổ chức làm căn cước công dân tại sảnh tầng 1, Trụ sở HĐND và UBND huyện. Đề nghị thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên. . . . đã đăng ký đến làm đầy đủ 

(Lưu ý: Chỉ làm trong buổi sáng ngày 15/5). 

-Hoãn tổ chức Lễ động thổ dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, TB 233. 
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Chủ nhật 

 

-14 giờ UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện tổ chức họp trực tuyến cấp huyện cấp xã để 

chỉ đạo truy vết nhanh F1, F2 triển khai các biện pháp cách ly kịp thời . . . . Kính mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, Đ/c 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, CT UBND huyện, các PCT 

UBND huyện và các đồng chí thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện,  Bí thư, CT HĐND, 

CT UBMTTQVN, lãnh đạo UBND các xã thị trấn, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã thị dự họp. 

Giao TTYT và VP chuẩn bị nội dung. GM số 118. 

 

 


