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Thứ 

 

Ngày 

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

01/3 

Thứ hai 

-8 giờ Huyện uỷ tổ chức họp giao ban Thường trực huyện uỷ, Xe 469. Giao Nội vụ giải trình, tiếp thu. 

-8 giờ Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã triệu tập Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Cao Lâu 

và các cơ quan liên quan tham dự cuộc họp kỷ luật công chức cấp xã tại phòng họp số 2. Mời Đ/c Quy – 

PCT UBND huyện chủ trì. Giao phòng Nội vụ tham mưu. GM số 38. 

-9 giờ đoàn công tác Bộ ngoại giao Triều tiên đến thăm Ga ĐỒng Đăng. Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện, lãnh đạo phòng VHTT, phóng viên và Đ/c Thành CVVP dự. xe 4039.  

-10 giờ UBND huyện tổ chức Công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm; điều 

động và bổ nhiệm viên chức quản lý các trường học, tại phòng họp số 1, giao phòng Nội vụ và CVP tham 

mưu. GM số 46. 

-14 giờ UBND huyện họp đánh giá kết quả công tác GPMB tháng 02/2021, thống nhất Kế hoạch thực hiện 

công tác GPMB năm 2021 và giải quyết một số nội dung vướng mắc trên địa bàn. Mời đồng chí Bí thư 

Huyện uỷ, đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm 

PTQĐ, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, 

Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Địa điểm tại phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện. GM 

40. Đ/c Tuấn PCVP thực hiện.  

-14 giờ UBND tỉnh mời dự họp xem xét tình hìnhphục vụ cách ly y tế tập trung tại khách sạn để 

phòng,chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp tầng 4-Trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Quy – 

PCT UBND huyện, Công an, Y tế, TCKH dự họp, Giao Đ/c Tuyên CVVP và TCKH, Y tế chuẩn bị nội 

dung. GM số 68. Xe 270 xuất phát lúc 13 giờ 30 phút.. 

 

02/3 

Thứ ba 

 

-8 giờ Bộ CHBP tỉnh, đồn Ba Sơn tặng cây trè Hoa vàng tại xã Mẫu Sơn, mời Đ/c  Quy – PCT UBND 

huyện, TP NN&PTNT  .. . xe 469. 

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

TCKH, NN&PTNT, LĐ, TBXH-DT, VHTT và phóng viên. TB 55. VP huyện uỷ thông báo HOÃN. 

-8 giờ Đoàn số 3 của TT huyện uỷ làm việc tại thị trấn Cao Lộc, CT UBND huyện chủ trì, mời …. Đ/c 

Đông – PCT HĐND huyện, VP, TCKH, KTHT, TNMT, NN&PTNT, Thanh Tra, phóng viên. TB 55. Xe 

270. 

-14 giờ Đoàn số 1 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Cao Lâu, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, QS, 

TCKH, NN&PTNT, LĐ, TBXH-DT, VHTT và phóng viên. TB 55. VP huyện uỷ thông báo HOÃN. 
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-14 giờ Đoàn 06 của UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Cao Lộc và xã Hợp Thành. Mời lãnh đạo Huyện uỷ, 

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Cao Lộc; trưởng Công an huyện, Ban CHQS huyện, thủ trưởng 

các phòng TCKH, KTHT, TNMT, NV, NN&PTNT, GD&ĐT, LĐ, TBXH-DT, VHTT, VP ĐPXD NTM. 

VP HĐND và UBND huyện, Ban QLDA huyện, TTPTQ Đất; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQ xã Hợp Thành. Tại phòng họp số 1 UBND huyện. Chương trình 06 và GM 67, TB 55. GM 

số 47. Xe 469 (Mời CT UBND huyện, PCT HĐND huyện, PCT UBND huyện, TP NN&PTNT) và xe 

270 (mời các thành phần còn lại khi đến mặt bằng xã Hợp Thành sau đó về đợi tại phòng họp số 1 

UBND huyện). 

03/3 

Thứ tư 

- 7 giờ Huyện uỷ, UBND huyện thăm chúc mừng ngày truyền thống BĐBP và ngày biên phòng toàn dân 

03/3. HOÃN. 

-  8 giờ 30 Đ/c Bí thư Huyện uỷ làm trưởng đoàn số 1 đến thăm động viên Đồn Thanh Loà và 02 điểm 

chốt nhân kỷ niệm ngày truyền thống BĐBP và ngày biên phòng toàn dân 03/3… và 9 giờ 30 làm việc tại 

Đảng uỷ Thanh Loà theo Thông báo 55 Huyện uỷ. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, QS, TCKH, 

NN&PTNT, LĐ, TBXH-DT, VHTT và phóng viên  xe Huyện uỷ, Xe 270 xuất phát lúc 7 giờ kém 5 tại 

sân UBND huyện.   

- 8 giờ Đ/c Phó bí thư Huyện uỷ làm trưởng đoàn, mời Trưởng Công an huyện, Đ/c Quy – PTC UBND 

huyện, TCKH, KTHT, NN&PTNT, TTPTQ Đất, phóng viên TTVHTT&TT đến thăm động viên Đồn Hữu 

Nghị, 02 điểm chốt nhân kỷ niệm ngày truyền thống BĐBP và ngày biên phòng toàn dân 03/3… và 9 giờ 

làm việc tại Đồng Đăng theo Thông báo 55 Huyện uỷ. xe Huyện uỷ, xe Công an xuất phát lúc 7 giờ 

30 .  
-9 giờ Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đến thăm động viên Đồn Ba Sơn, 02 điểm chốt nhân 

kỷ niêm Ngày biên phòng toàn dân … Xe 469. 

-8 giờ Sở Xây dựng, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh mời họp Thẩm định các Nhiệm vụ và Đồ án quy 

hoạch xây dựng quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Mời Đ/c Cường PCT UBND huyện, TP 

KTHT, UBND xã Công Sơn dự, tại Tầng 4 sở Xây dựng. GM số  11 (Nội dung 1 giao KTHT tham mưu) 

xe 4039. 

-14 giờ Sở Nội vụ mời Họp thống nhất một số nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh, Phòng 

họp 207, Sở Nội vụ, mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện, TP Nội vụ, TCKH, thị trấn Cao Lộc, xã Yên Trạch 

dự họp. GM số 49. Xe 469. 

-  14 giờ 30 Đ/c Bí thư Huyện uỷ làm trưởng đoàn số 1 đến thăm động viên Đồn Bảo Lâm và 02 điểm chốt 

nhân kỷ niệm ngày truyền thống BĐBP và ngày biên phòng toàn dân 03/3… TB số   xe Huyện uỷ, Xe 

270 (đi từ Thanh Loà sang).    

Chiều làm việc với 

VNPT về 3 chương 

trình ứng dụng phần 

mềm iOffcie, inget, 

quản lý nhiệm vụ .  .. 



-14 giờ Đoàn số 2 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Gia Cát, mời… Đ/c Quy – PCT UBND huyện, Công 

an, TCKH, KTHT, NN&PTNT, TTPTQ Đất và phóng viên. TB 55. Xe 158, xe Công an huyện. 

- 14 giờ phòng GD&ĐT mượn Hội trường UBND huyện tổ chức Hội nghị  .  . ..  GM số . . . 

04/3 

Thứ năm 

-8 giờ Đoàn số 3 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Hải Yến, CT UBND huyện chủ trì, mời …. Đ/c Đông – 

PCT HĐND huyện, VP, TCKH, KTHT, TNMT, NN&PTNT, Thanh Tra, phóng viên. TB 55. HOÃN. 

- 8 giờ xe 469 đưa Chủ tịch UBND huyện đi làm việc tại tỉnh, Giao CVP và Đ/c Hiếu chuẩn bị. 

-8 giờ xe 270 đưa đoàn lễ của huyện Cao Lộc viếng đám tang tại thị trấn Cao Lộc, Đ/c Hằng PCVP thực 

hiện. 

-8 giờ Đoàn số 2 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Hồng Phong, mời… Đ/c Quy – PCT UBND huyện, 

Công an, TCKH, KTHT, NN&PTNT, TTPTQ Đất và phóng viên. TB 55. Xe 158, xe Công an huyện. 

- 10 giờ mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện và TP TNMT, GĐ VP ĐKĐĐ làm việc với ông Giàng A 

Chu. Tại phòng họp số 3. Đ/c Tuấn PCVP  đôn đốc phòng TNMT tham mưu với PCT UBND huyện 

nội dung làm việc. 

-14 giờ Đoàn số 1 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Thạch Đạn, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện (đi dự 

thay Đ/c Cường – PCT UBND huyện), QS, TCKH, NN&PTNT, LĐ, TBXH-DT, VHTT và phóng viên. 

TB 55. HOÃN.` 

-14 giờ Đoàn số 3 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Hoà Cư, CT UBND huyện chủ trì, mời Đ/c  Đông – 

PCT HĐND huyện, Đ/c Chiến TBTC Huyện uỷ, Đ/c Huỳnh TBDV, CT UBMTTQ, Hội PN, Ban Tuyên 

giáo, VP, TCKH, KTHT, TNMT, NN&PTNT, Thanh Tra, phóng viên. TB 55. Xe 270, xuất phát lúc 13 

giờ 30 tại sân UBND huyện. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử 

tri sau kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2020. Mời lãnh đạo UBND huyện chủ trì, các cơ quan: Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm PTQĐ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA ĐTXD, Chi 

nhánh VPĐKĐĐ, Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện tại phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện. 

GM 49. Giao đ/c Tuấn, PCVP, đ/c Tập, CVVP tham mưu. 

-14 giờ Ban KTCK Đ Đ – LS mời dự họp Thống nhất nội dung đề xuất kiện toàn Tổ công tác liên ngành 

điều hành xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tại Phòng họp tầng 3, Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng –Lạng Sơn. UBND huyện giao lãnh đạo phòng KTHT dự họp, GM số 08 

-14 giờ Đảng uỷ xã Thuỵ Hùng họp BCH Đảng bộ xã mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, xe 

4039. CV 17. 

-14 giờ Ban Quản lý dự án đầu tư xây tỉnh Lạng Sơn mời Kiểm tra hiện trường xác định các vị trí các vị 

trí có điều kiện thi công thuận lợi được chọn để thi công trước, dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 đến Km18), UBND huyện giao lãnh đạo phòng KTHT dự, mời TTPTQ Đất dự, GM số 222. 

- 7 giờ đặt 03 giỏ hoa 

đẹp tặng 03 nữ lãnh 

đạo tỉnh. 

-16 giờ Huyện uỷ mời 

CT UBND huyện, Đ/c 

Đông PCT HĐND 

huyện, Đ/c Cường và 

Đ/c Quy – PCT UBND 

huyện, CVP gặp mặt 

giao lưu với Ban 

Tuyên giáo tỉnh uỷ tại 

Huyện uỷ, bóng 

chuyền hơi và cầu 

lông. 



05/3 

Thứ sáu 

-8 giờ Đoàn số 1 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Phú Xá, mời ….Đ/c Cường – PCT UBND huyện, QS, 

TCKH, NN&PTNT, LĐ, TBXH-DT, VHTT, TTPTQ Đất và phóng viên. TB 55. Xe Huyện uỷ, Xe 469 

và xe Quân sự huyện HOÃN. 

-8 giờ Đoàn số 2 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Tân Liên, mời… Đ/c Quy – PCT UBND huyện, Công 

an, TCKH, KTHT, NN&PTNT, TTPTQ Đất và phóng viên. TB 55. Xe 158, xe Công an huyện 

- 8 giờ UBND tỉnh mời Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị Cơ sở 

cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn và dự án Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, mời 

Đ/c Quy – PCT UBND huyện, phòng LĐ, TBXH-DT dự, GM số 71, xe 4039. Giao phòng LĐ, TBXH-

DT tham mưu nội dung dự họp. CVP xin ý kiến chỉ đạo của Đ/c Quy – PCT UBND huyện. 

-14 giờ HĐND tỉnh mời TT HĐND huyện dự tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa  XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021, tại Hội trường HĐND-UBND tỉnh, GM số 86, Mời Đ/c Cường – PBT Huyện uỷ, CT HĐND 

huyện dự xe 158. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự họp xe 4039. 

-14 giờ Đoàn số 3 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Yên Trạch, CT UBND huyện chủ trì, mời Đ/c  Đông 

– PCT HĐND huyện, Đ/c Chiến TBTC Huyện uỷ, Đ/c Huỳnh TBDV, CT UBMTTQ, Hội PN, Ban Tuyên 

giáo, VP, TCKH, KTHT, TNMT, NN&PTNT, Thanh Tra, phóng viên. TB 55. Xe 270, xuất phát từ sân 

UBND huyện lúc 13 giờ 30 phút. 

-14 giờ Ban Quản lý dự án đầu tư xây tỉnh Lạng Sơn mời họp thống nhất hướng tuyến và quy mô xây dựng 

một số đoạn tuyến thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc, tại 

phòng họp số 1 UBND huyện, Đ/c Cường – PCT UBND huyện giao lãnh đạo phòng KTHT, TNMT, 

TTPTQ Đất dự họp, báo cáo lại kết quả. GM số 223. Đ/c Tuấn PCVP phối hợp thực hiện. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp giải quyết vướng mắc  vụ việc  . . . N 16, tại phòng họp số 3. Mời Đ.c 

Cường – PCT UBND huyện chủ trì. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 44. TB 48. HOÃN. 

9 giờ VP tổ chức họp 

lần 1 giới thiệu Đại 

biểu HĐND tỉnh, 

huyện. 

06/3 

Thứ bảy 

-8 giờ tập huấn cho các xã thị trấn tổng điều tra kinh tế xã hội năm 2021 tại Hội trường UBND huyện, 

Giao Thống kê huyện, phòng Nội vụ, CVP tham mưu. Đ/c Thành CVVP liên hệ nâng đường truyền 

internet, đèn chiếu, màn chiếu và máy tính xách tay. KH số 66. GM số 50. 

- 14 giờ  Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với người được dự kiến giới 

thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại phòng họp số 1 UBND huyện, 

mời TT HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các Ban HĐND huyện, CBCC và nhân viên VP HĐND và 

UBND huyện. Giao Đ/c Huế và Đ/c Hiếu chuẩn bị . . . . GM số 61. 

 

07/3 

Chủ nhật 

 

  

 


