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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

24/5 

Thứ hai 

-7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Chủ tịch các PCT UBND tỉnh, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự 

họp. Giao phòng TCKH tham mưu nội dung 1,3, phòng KTHT nội dung 9,10. GM số 182. Xe 469 (cả ngày). Buổi 

chiều xe 4039 đi đón. 

-16 giờ 30 CT UBND huyện, CVP, TP TCKH, TTYT huyện, phóng viên đến thăm khu cách ly tập trung tại Yên 

Trạch. Xe 469. CVP tham mưu.  

 

25/5 

Thứ ba 

 

-8 giờ Thường trực Tỉnh uỷ triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ thứ 8, phòng KTHT chuẩn bị nội dung 

Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Lạng Sơn  đến  năm  2030  và  những  năm  

tiếp  theo (thay  thế  Nghị  quyết  số  62-NQ/TU  của  Ban  Thường  vụ  Tỉnh  uỷ)(Ban  cán  sự  đảng  Uỷ  ban  nhân  

dân  tỉnh chuẩn bị; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định). Mời Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện dự họp. 

Xe 469. CV 225.  

-8 giờ 30 Hội đồng BT, HT&TĐC tổ chức tuyên truyền vận động hộ ông Vy Văn Lợi bị ảnh hưởng dự án chưa 

nhận tiền BT, HT&TĐC, chưa bàn giao mặt bằng, tại nhà ông Vy Văn Lợi. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện 

chủ trì, , GM 121 xe 270. Giao Trung tâm PTQĐ huyện Cao Lộc chuẩn bị, 

-14 giờ Họp Ban Tổ chức và các tiểu ban có liên quan đến Hội thi pháp luật về DQTV; chuẩn bị nội dung giao 

nhiệm vụ cho Ban CHQS các xã, thị trấn tổ chức ôn luyện và tham gia Hội thi pháp luật về DQTV năm 2021, tại 

phòng họp số 1, UBND huyện, GM 122... Giao Ban BCHQS huyện chuẩn bị, 

-14 giờ Hội đồng BT, HT&TĐC huyện Cao Lộc tổ chức họp xem xét thống nhất thông qua phương án BT,HT&TĐC 

các dự án N20, 15 giờ họp dự án Trung chuyển hàng hóa. Phòng họp số 3, GM số 119, Mời Đ/c Cường PCT UBND 

huyện chủ trì, giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung, Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. 

 

26/5 

Thứ tư 

-8 giờ Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy, tại phòng họp BTV Huyện ủy. Mời CT UBND huyện, Đ/c Đông – PCT 

HĐND huyện, Đ/c Cường- PCT UBND huyện. CV số 386. xe 469. TP TCKH sang dự tiếp thu. 

-8 giờ Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề xem xét nội dung Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 

2025) tỉnh Lạng Sơn, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, giao 

TNMT tham mưu nội dung, báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 24/5. GM số 184, xe 4039. 

-14 giờ Sở TNMT mời kiểm tra thực địa khu vực khai thác đất san lấp tại kho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm trật 

tự an toàn giao thông để cung cấp cho Dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, Tập trung tại trụ sở UBND xã 

Yên Trạch. UBND huyện giao lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQ Đất dự họp báo cáo kết quả. GM số 212.  
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-14 giờ Sở TNMT mời dự họp xin ý kiến các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố về dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định . . . Tại phòng họp tầng 4 nhà C. mời Đ/c Cường PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng TNMT dự 

họp, GM số 216. Xe 4039.  

- 14 giờ UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến 3 cấp về dịch bệnh COVID-19 tại phòng họp số 1, Mời BCĐ phòng 

chống dịch cấp tỉnh, huyện, xã . . .  Đ/c Thành CVVP, CVP tham mưu. GM số 124. 

27/5 

Thứ năm 

-8 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, 

tại phòng họp tầng 4, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp. GM số 185.  xe 4039. 

-8 giờ Sở Y tế mời dự Tập huấn trực tuyến hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, Nhà D-Sở Y tế. GM số 86. Giao CVP dự 

báo cáo kết quả. 

- 14 giờ mời họp kiểm điểm theo Thông báo số 238/TB-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn (Hồ 

Lao Ly) 

 

28/5 

Thứ sáu 

-7 giờ 30 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 năm 2021 (kỳ 2), tại tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND 

tỉnh (họp cả ngày). Mời CT UBND huyện dự họp, GM số 183. xe 469. Giao các phòng chuẩn bị nội dung, báo cáo 

CT UBND huyện trước 10 giờ ngày 26/5. Phòng TCKH các nội dung 1,2,3,4,5,6; phòng TNMT nội dung 7; phòng 

Nội vụ nội dung 8; 9; phòng VHTT nội dung 10 tại CV 2005 gửi kèm. 

-7 giờ 30 Sở TNMT mời họp rà soát các danh mục công trình, dự án: Tên, trùng lặp, số liệu, diện tích, bổ sung, hủy 

bỏ, dự kiến cụ thể năm thực hiện và các nội dung liên quan khác. Tại tầng 4 nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo các phòng TNMT, KTHT, TCKH, đơn vị tư vấn giao TNMT mời. 

GM số 225. Xe 4039. 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021, triển khai kế hoạch 

sản xuất vụ Hè Thu, Mùa và định hướng vụ Đông năm 2021 các tỉnh phía Bắc, Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ 

sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp. GM số 191, xe 270. 

-14 giờ Sở KH&ĐT mời Tổ công tác rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025, Mời 

Đ/c Nguyên PTP TCKH dự họp, Giao phòng TCKH tham mưu nội dung. trước 10 giờ 27/5 QĐ số 45, GM 42.  
-15 giờ Sở Công thương mời dự làm việc đánh giá tiến độ thực hiện công tác GPMB đạt 70% cụm CNHT 1, HT 2 

và khu TĐC Hợp Thành tại tầng 3 sở Công Thương, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, GĐ TTPTQ Đất dự 

họp. Giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 28/5 . Xe 4039. 

 

29/5 

Thứ bảy 

-8 giờ dự họp trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần 

“Chống dịch như chống giặc”. tại phòng họp số 1, phòng họp số 2, UBND huyện. Công điện số 651/CĐ-VPCP. 

GM 195, GM 128. Giao CVP và Đ/c Thành CVVP tham mưu. 

-14 giờ UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện đi thăm kiểm tra công tác phòng chống dịch 

bệnh tại một số doanh nghiệp SXKD trên địa bàn huyện. Mời CT UBND huyện, TTYT huyện, Đ/c Khảo GĐ Ban 

QLDA huyện, CVP. Xe 469. 

 



30/5 

Chủ nhật 

 

  

31/5 

Thứ hai 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 

2021, tại phòng họp số 1, UBND huyện, Giao CVP và Ban CHQS huyện tham mưu, Mời CT UBND huyện chủ trì, 

GM số 123. Giao Đ/c Ngôn CVVP và Đ/c Thành CVVP tham mưu. CVP thực hiện. 

-8 giờ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các huyện . . . . mời TT Huyện ủy, Đ/c Cường -PCT 

UBND huyện dự tại Công an huyện. GM 937. Xe 469. 

-14 giờ Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy tại Huyện ủy, Mời CT UBND huyện dự họp, Xe 469. 

-16 giờ Lễ Công bố Quyết đinh của CT UBND huyện bổ nhiệm TP TNMT, tại phòng họp số 1. Mời CT UBND 

huyện, các PCT UBND huyện, CVP, TP Nội vụ, Lãnh đạo CBCC phòng TNMT, Chi nhánh VP ĐKĐĐ tại phòng 

họp số 1 UBND huyện. CVP chuẩn bị.  

-16 giờ Huyện Đoàn mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, Đ/c Hằng PCVP dự tiếp nhận ủng hộ Bếp sẻ chia tại Huyện 

đoàn. Xe 4039. 

 

 


