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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 
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Thứ hai 

- 8 giờ Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, tại phòng họp BTV Huyện ủy, Mời CT UBND 

huyện dự họp, giao các phòng có nội dung trình UBND huyện ban hành trong ngày 13/5 và sang dự tiếp thu. Xe 

469.  

-8 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Mẫu Sơn, Xuất Lễ  và Cao Lâu với ứng cử viên Đại 

biểu HĐND huyện tại các điểm cầu xã Mẫu Sơn, Xuất Lễ  và Cao Lâu. (ĐVBC số 8) Mời Đ/c Chiến TBTC Huyện 

ủy, Phong Phó công an, Tuấn CVP. . . .  . . .tại phòng họp số 1. KH 81 UBMTTQVN huyện. UBMTTQ VN huyện 

thông báo 47 và chủ trì hội nghị. GM số 117. 

-8 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Hòa Cư, Lộc Yên với ứng cử viên Đại biểu HĐND 

huyện tại xã Hòa Cư. (ĐVBC số 7) Mời Đ/c Đông -PCT HĐND huyện  . . .. KH 81 UBMTTQVN huyện. Xe 270, 

UBMTTQVN huyện thông báo 47 thay đổi thời gian tổ chức, xuất phát lúc 7 giờ 30.  

-8 giờ Phòng GD&ĐT mượn phòng họp số 2 UBND huyện tổ chức cuộc họp. 

-8 giờ UBND huyện tổ chức họp thống nhất phương án giải quyết đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi quá 

trình thi công, vận hành của Nhà máy thủy điện Khánh Khê nằm ngoài phạm vi GPMB dự án, tại phòng họp số 3. 

Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, Giao Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 116. 

-14 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Bảo Lâm và thị trấn Đồng Đăng với ứng cử viên 

Đại biểu HĐND huyện tại các điểm cầu xã Bảo Lâm và thị trấn Đồng Đăng. (ĐVBC số 1) Mời Bí thư Huyện ủy, 

và các ứng cử viên ĐVBC số 1 dự. . . .  . . .tại phòng họp số 1. KH 81 UBMTTQVN huyện. UBMTTQ VN huyện 

thông báo 47 và chủ trì hội nghị. GM số 117. 
-14 giờ UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Hải Yến, Công Sơn với ứng cử viên Đại biểu 

HĐND huyện tại xã Hải Yến. (ĐVBC số 7) Mời Đ/c Đông -PCT HĐND huyện  . . .. KH 81 UBMTTQVN huyện. 

UBMTTQ VN huyện thông báo 47 thay đổi ngày. Xe 270. 

-14 giờ Sở Tài chính mời họp Xem  xét  chi  phí  cách  ly  y  tế tập  trung  (21  ngày)tại khách sạn do người tự lựa 

chọn cách ly thực hiện chi trả trên địa bàn tỉnh, tại tầng 4, Sở Tài chính, UBND huyện giao phòng TCKH chuẩn bị 

nội dung, báo cáo PCT UBND huyện dự họp. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, TCKH dự họp, GM số 110.  xe 

469. 
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Thứ ba 

 

- 7 giờ 30 Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận và quyết định một số nội dung, tại 

phòng họp số 1. Giao Đ/c Tuấn PCVP và Đ/c Ngôn CVVP tham mưu. GM số 112. (tài liệu các phòng gửi đến 

trước ngày 15/5). Thông báo số 107 thay đổi ngày họp. 
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-7 giờ 30 Đoàn kiểm tra số 3 kiểm tra (lần 3) công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Phú Xá, 14 giờ tại xã Hồng Phong. Mời Đ/c Đông- PCT HĐND huyện trưởng 

đoàn. Xe 270. 

-14 giờ  UBND huyện Họp xét chọn bổ sung cá nhân đề nghị tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ 

nhất - năm 2021. Tại phòng họp số 1, Mời CT UBND huyện chủ trì ..  . .Giao Nội vụ chuẩn bị, GM số 115. 

-14 giờ UBND huyện và Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra hồ sơ, thực địa tuyến địa giới hành chính giữa thành phố Lạng 

Sơn và huyện Cao Lộc bị phá vỡ do phát triển kinh tế - xã hội (Dự án 513), Tại thực địa khu vực ngã 3 địa giới hành 

chính giữa phường Đông Kinh, xã Mai Pha thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành huyện Cao Lộc (sau Trung tâm 

sát hạch lái xe Tùng Linh). Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo Nội vụ, TNMT, UBND xã Hợp Thành 

dự họp. CV số 1203. xe 270.   
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Thứ tư 

-7 giờ 30 UBND tỉnh mời dự Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công 

tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp, Giao phòng LĐ, TBXH-DT tham 

mưu nội dung báo cáo PCT UBND huyện trước 10 giờ ngày 18/5. GM số 179 . . xe 4039. 

-8 giờ Đoàn kiểm tra số 3 kiểm tra (lần 3) công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Bình Trung. Mời Đ/c Đông- PCT HĐND huyện trưởng đoàn. Xe 270. 

-8 giờ UBBC tỉnh tổ chức Họp đánh giá tiến độ, tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, phòng họp tầng 4, trụ sở Ủy ban nhân 

dân tỉnh, mời CT UBND huyện dự họp, GM số 180. Xe 469. 

-10 giờ 30 Họp Ban bầu cử đại biểu Quốc hội về đánh giá tiến độ, tình hình chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn, phòng họp tầng 4, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, mời CT UBND huyện dự 

họp, GM số 181. Xe 469. 

- 14 giờ, Đoàn Kiểm tra số 08 UBBC huyện, Đoàn kiểm tra số 04 BCĐ bầu cử huyện kiểm tra (lần 3) công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Xuất Lễ . Mời Đ/c Hùng, 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trưởng đoàn. Xe Ban CHQS huyện. 

-14 giờ UBBC huyện tổ chức họp triển khai một số công việc liên quan đến công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

trên địa bàn huyện mời Chủ tịch UBBC huyện, các PCT UBBC huyện và Chủ tịch UBBC các xã thị trấn dự họp tại 

phòng họp số 1, Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, GM số 59.  
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Thứ năm 

-7 giờ 30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2021 (kỳ 1) (ngày 20 tháng 5 năm 2021), tại phòng 

họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, Mời CT UBND huyện dự họp, GM số 162, TB số 237. CV 1853 Giao phòng 

NN&PTNT nội dung 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện nội dung 2, phòng GD&ĐT nội dung 3, phòng KTHT 

các nội dung 4,5,6, phòng Nội vụ Nội dung 7, phòng TCKH nội dung 8, báo cáo CT UBND huyện nội dung tham 

mưu trước 16 giờ ngày 18/5. xe 469. 

 



- 8 giờ Đoàn kiểm tra số 6, Ban bầu cử số 7, do Đ/c Nông Sỹ Huỳnh – UVBTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện 

trưởng ban Dân vận trưởng đoàn đi kiểm tra bầu cử các xã Hòa Cư, Hải Yến, Lộc Yên, Công Sơn. Xe 270 xuất 

phát lúc 7 giờ 15, tại sân UBND huyện.  
- 8 giờ Đoàn kiểm tra số 2, Ban bầu cử số 2, do Đ/c Hoàng Quy – PCT UBND huyện Trưởng đoàn đi kiểm tra bầu 

cử các xã Hợp Thành và thị trấn Cao Lộc. Xe 4039 (Đ/c Tập CVVP điều khiển) tại sân UBND huyện.  

-8 giờ Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng, phối hợp Đồn BPCKQTHN tổ chức hội nghị phát động Phong trào 

toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, tại nhà đa năng 

Thị trấn Đồng Đăng, mời TT Huyện ủy, Đ/c Cường - PCT UBND huyện, CVP dự, GM số 397. Xe CVP. 

- 8 giờ, Đoàn Kiểm tra số 08 UBBC huyện, Đoàn kiểm tra số 04 BCĐ bầu cử huyện kiểm tra (lần 3) công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Cao Lâu và Mẫu Sơn. Mời 

Đ/c Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trưởng đoàn. Xe Ban CHQS huyện. 

-14 giờ Đoàn kiểm tra số 1 kiểm tra (lần 3) công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị trấn Đồng Đăng, 14 giờ tại xã Bảo Lâm. Mời Đ/c Dũng Trưởng công an huyện trưởng 

đoàn. Xe Công an huyện. 

- 14 giờ, Đoàn Kiểm tra số 08 UBBC huyện, Đoàn kiểm tra số 04 BCĐ bầu cử huyện kiểm tra (lần 3) công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Cao Lâu. Mời Đ/c Hùng, 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trưởng đoàn. Xe Ban CHQS huyện. 
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Thứ sáu 

-8 giờ HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ Mười tám (kỳ Chuyên đề) tại Hội trường BCH Đảng bộ huyện ủy, Mời TT 

Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện . . . dự họp, Giao CVP, PCVP và các CVVP tham mưu. GM số 106. Xe 

469.  

- 10 giờ Xe CVP đưa Đ/c Quy PCT UBND huyện, Đ/c Quế GĐ TTYT huyện đi kiểm tra điểm dự kiến làm khu 

cách ly tập trung tại Trường dân tộc nội trú huyện. 

-13 giờ 30 Đoàn số 1 – Tỉnh ủy, Đ/c Giám đốc công an tỉnh đến kiểm tra các điểm bầu cử tại Thanh Lòa, Lộc Yên, 

Hòa Cư. Mời CT UBND huyện, Trưởng công an huyện. . . xe Công an huyện (Buổi sáng đã đi các xã Thụy Hùng, 

Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị). 

Các xe 270, xe 469 và xe 4039 đưa các đoàn đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã, thị trấn. 

 

22/5 

Thứ bảy 

-7 giờ 30 Đoàn số 1 – Tỉnh ủy, Đ/c Giám đốc công an tỉnh đến kiểm tra các điểm bầu cử tại các xã Tân Thành, 

Xuân Long. Mời CT UBND huyện, Trưởng công an huyện. . . xe 469. 

- Xe 270 đưa Đ/c Đông – PCT HĐND huyện và các thành phần đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- xe Ngân hàng chính sách xã hội huyện đưa Đ/c Chiến– UV BTV huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện và các 

thành phần đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 

2026 xuất phát lúc 7 giờ tại sân Huyện ủy. 

 



- Xe BHXH huyện đưa Đ/c Cường – PCT UBND huyện và các thành phần đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Xe Quân sự huyện đưa Đ/c Hùng CHT, Ban CHQS huyện, Đ/c Huỳnh CT UBMTTQVN huyện và các thành phần 

đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- xe 4039 (Đ/c Tập CVVP) trực tại cơ quan đưa lãnh đạo UBND huyện, Trưởng đoàn đi kiểm tra đôn đốc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khi có thông tin. 

23/5 

Chủ nhật 

 

 BẦU CỬ QUỐC HỘI, HĐND CÁC CẤP.  

-xe 469 đưa CT UBND huyện và các thành phần đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. xuất phát lúc 7 giờ tại sân UBND huyện. 

- Xe 270 đưa Đ/c Đông – PCT HĐND huyện và các thành phần đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. xuất phát lúc 7 giờ tại sân UBND huyện. 

- xe Ngân hàng chính sách xã hội huyện đưa Đ/c Chiến– UV BTV huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện và các 

thành phần đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 

2026 xuất phát lúc 7 giờ tại sân Huyện ủy. 

- Xe BHXH huyện đưa Đ/c Cường – PCT UBND huyện và các thành phần đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. xuất phát lúc 7 giờ tại sân UBND huyện. - 

-Xe Quân sự huyện đưa Đ/c Hùng CHT, Ban CHQS huyện, Đ/c Huỳnh CT UBMTTQVN huyện và các thành phần 

đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Xe Quân sự huyện đưa Đ/c Hùng CHT, Ban CHQS huyện, Đ/c Huỳnh CT UBMTTQVN huyện và các thành phần 

đi kiểm tra đôn đốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- xe 4039 (Đ/c Tập CVVP) trực tại cơ quan đưa lãnh đạo UBND huyện, Trưởng đoàn đi kiểm tra đôn đốc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khi có thông tin. 

 

 


