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Thứ 

 

Ngày 

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

08/3 

Thứ hai 

-8 giờ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ và Hội nghị giới thiệu người ứng cử 

đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tại Phòng họp BTV Huyện uỷ, mời TT Huyện uỷ, TP Nội vụ… 

dự, Xe 469. 

-10 giờ Huyện uỷ tổ chức họp Bước 2 giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh.  

- 8 giờ xe 4039 đưa Đ/c Cường – PCT UBND huyện sang Sở Công thương để đi công tác tại Hà Nội theo 

Thông báo 46 của Báo Công Thương (báo Công Thương, số 655 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội ). 

- 13 giờ 30 Huyện uỷ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh 

đạo quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026). 13 giờ 30 Hội nghị BTV Huyện uỷ (lần 1) tại 

phòng họp BTV Huyện uỷ; CV 250. 

- 14 giờ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị BCH mở rộng lấy ý kiến nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cấp uỷ, 

cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026). Tại Hội trường BCH Đảng bộ huyện, 

CV 251. 

- 15 giờ 30 Huyện uỷ tổ chức Hội nghị BCH Huyện uỷ lấy ý kiến nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cấp 

uỷ, cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026). Tại Hội trường BCH Đảng bộ 

huyện, CV 252. 

- 16 giờ 30 Hội nghị BTV Huyện uỷ (lần 2) tại phòng họp BTV Huyện uỷ CV 250.  

 - 17 giờ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, 

tại Phòng họp BTV Huyện uỷ, mời TT Huyện uỷ, UV BTV Huyện uỷ dự, Xe 469. 

-dự kiến 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. Chuyển từ ngày 

04/03 sang CVP xin ý 

kiến chỉ đạo của CT 

UBND huyện. 

 

09/3 

Thứ ba 

 

-8 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TU, ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và những năm tiếp theo. tại phòng họp trực tuyến 

tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp, Giao Đ/c Thành CVVP và Nội vụ 

chuẩn bị tài liệu. GM số 76, xe 4039. 

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

QS, TCKH, NN&PTNT, LĐ, TBXH-DT, VHTT và phóng viên. TB 55. HOÃN. 

-8 giờ Đoàn số 2 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Tân Thành, mời… Đ/c lãnh đạo UBND huyện, Công 

an, TCKH, KTHT, NN&PTNT, TTPTQ Đất và phóng viên. TB 55. Xe 158, xe Công an huyện. 
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-8 giờ Đoàn số 3 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Bảo Lâm, 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 

chuyển sang ngày khác sẽ thông báo sau. 

-8 giờ 30 Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ thăm nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên tỉnh Lạng Sơn tại xã Thuỵ 

Hùng, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Đ/c Long BTG Huyện uỷ, CVP . . . dự xe 469. 

-14 giờ UBND tỉnh mời dự họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình 4. Phát triển 

hạ tầng kinh tế xã hội trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, khu cụm công nghiệp. Mời Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện dự, GM số 80, xe 4039. 

-14 giờ Sở TNMT mời Họp tư vấn vụ việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Tuấn Trang liên quan 

đến việc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở tại đô thị tại thị trấn Đồng Đăng, 

Tại Phòng họp tầng I, nhà C Sở Tài nguyên và Môi trường. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh 

đạo Thanh tra, TNMT, NN&PTNT, VP ĐKĐĐ, giao Đ/c Tuấn PCVP, Thanh tra huyện phối hợp các 

phòng đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 01 ngày. GM số 75. Chuyển sang 

họp buổi chiều tại Thông báo số 28. Xe 469. 

-14 giờ Đoàn số 1 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Xuân Long, mời ….Đ/c lãnh đạo UBND huyện, QS, 

TCKH, NN&PTNT, LĐ, TBXH-DT, VHTT và phóng viên. TB 55, xe Huyện uỷ và huyện uỷ mượn xe. 

-14 giờ Đoàn số 2 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Bình Trung, mời… lãnh đạo UBND huyện, Công an, 

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

-14 giờ Đoàn số 3 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Thuỵ Hùng, 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. 
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Thứ tư 

-8 giờ Đoàn số 2 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Xuất Lễ, mời… lãnh đạo UBND huyện, Công an, TCKH, 

KTHT, NN&PTNT, TTPTQ Đất và phóng viên. TB 55. Xe 158, xe 270. CVP thông tin đến CVP huyện 

uỷ để báo cáo Phó bí thư TT Huyện uỷ. 

-8 giờ Bộ CHQS tỉnh mời UBND huyện và Chỉ huy trưởng QS huyện dự hội nghị trực tuyến tại phòng 

trực tuyến Bộ CHQS tỉnh, KH 48 BCĐ PKND tỉnh. UBND huyện giao Chỉ huy trưởng QS huyện dự. 

Xe QS huyện. 

-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 02/2021), Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c 

Cường -PCT UBND huyện, giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung. GM số 79, xe 469. 

-9 giờ UBND tỉnh mời dự xem xét nội dung đề xuất góp ý bổ sung danh mục dự án 

năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, tại Phòng họp A tầng 3 trụ sở UBND tỉnh . mời Đ/c Quy – 

PCT UBND huyện dự họp. Giao KTHT chuẩn bị nội dung, GM số  . . .xe 4039. 

 



-14 giờ Chủ tịch UBND huyện, Ban tiếp công dân và lãnh đạo các phòng đơn vị tiếp dân định kỳ tại Nợi 

tiếp công dân, Giao Đ/c Tuấn PCVP tham mưu.  

- 14 giờ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh mời dự họp trao đổi thống nhất phương án . . . .  giải quyết các khu 

vực vướng mắc theo đúng nguyên tắc trình tự. Tại tầng 2 Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh, Mời Đ/c  Cường - 

PCT UBND huyện, Đ/c Thành CVVP và CVP tham mưu. GM số 05, xe 4039. 

-14 giờ Ban kiểm tra tổ chức Kiểm tra điều kiện đăng ký dự tuyển, văn bằng, chứng chỉ, đối tượng ưu tiên 

của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, tại phòng 

họp số 2. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì, giao Nội vụ tham mưu. GM số 52.  

- 14 giờ Đoàn công tác số 1 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Phú Xá, mời ….Đ/c lãnh đạo UBND huyện, 

QS, TCKH, NN&PTNT, LĐ, TBXH-DT, VHTT và phóng viên. TB 55, xe Huyện uỷ và xe 270. 

-15 giờ Thường trực HĐND huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng thảo  luận,  giới  thiệu 

người ứng cử đại  biểu HĐND  huyện nhiệm kỳ 2021 -2026, Phòng họp số 2, trụ sở HĐND và UBND 

huyện. GM số  56. Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

-15 giờ 30 UBND huyện tổ chức cuộc họp UBND huyện mở  rộng giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tại phòng họp số 1, mời CT các PCT UBND huyện, các thành viên 

UBND huyện, thủ trưởng các phòng đơn vị . . . .GM số 53. Giao CVP và Nội vụ tham mưu.  
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Thứ năm 

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

– PCT HĐND huyện, Đ/c Tuấn PCVP, TCKH, KTHT, TNMT, NN&PTNT, Thanh Tra, phóng viên. TB 

55. HOÃN, thời gian thực hiện sẽ thông báo sau. 

-8 giờ Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021, tại Phòng 

họp số 1, UBND huyện, CV số 276, GM số . . . Giao Đ/c Hằng PCVP và Đ/c Thành tham mưu. Test  14 

giờ ngày 10/03.  
- 8 giờ UBND huyện tổ chức khảo sát tại thực địa “Dự án mở rộng tại biên giới…..Đoàn tập trung tại Đồn 

Biên phòng Ba Sơn sau đó di chuyển đến khu vực Dự án mở rộng điểm giao dịch biên mậu Bắc Sơn” của 

phía Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, CVP và Đ/c Thành 

CVVP tham mưu. xuất phát lúc 6 giờ 30 phút. . . . xe 270. Đ/c Tuấn CVP mời các thành phần đoàn đi 

cùng xe. 

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Danh mục 

trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025, Mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện dự, GM số 75. Xe 4039. 

-14 giờ UBND tỉnh Họp chuyên đề xem xét dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng 

cường hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025, Tại phòng họp tầng 

4, trụ sở UBND tỉnh, mời CT UBND huyện dự họp, GM số 83. Xe 469. CVP xin ý kiến chỉ đạo của CT 

UBND huyện.  

 



-14 giờ Sở Tài chính mời dự họp thống nhất phương án xử lý kinh phí Bồi thường giải phóng mặt bằng 

phần diện tích đất UBND tỉnh đã có Quyết định thu hồi đất của Cục Thuế tỉnh, Phòng họp tầng IV, Sở Tài 

chính, UBND huyện giao TTPTQ Đất và phòng TNMT chuẩn bị nội dung dự họp, báo cáo lãnh đạo UBND 

huyện trước 14 giờ ngày 10/03/2021.  UBND huyện giao Giám đốc TTPTQ Đất dự họp và lãnh đao phòng 

TNMT dự họp, GM số  48. Xe tự túc. HOÃN theo TB số 47. 

-15 giờ Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cưhuyện Cao Lộc tổ chức cuộc họp thống nhất phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cácDự án . . .  mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, giao TTPTQ 

Đất chuẩn bị nội dung. GM số 54. Tại phòng họp số 1.  
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Thứ sáu 

-8 giờ Đoàn công tác số 1 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Thạch Đạn, mời ….Đ/c Đ/c Cường - PCT 

UBND huyện, QS, TCKH, NN&PTNT, LĐ, TBXH-DT, VHTT và phóng viên. TB 55, xe Huyện uỷ và 

xe 270 xuất phát lúc 7 giờ 25 phát tại sân UBND huyện sau đó sang Huyện uỷ. 
-8 giờ Ban KTXH HĐND khảo sát về lĩnh vực môi trường tại UBND thị trấn Cao Lộc. Mời Đ/c Hà PTB 

KTHT, Đ/c Huế CVVP làm việc. KH 59, xe 4039. 

-8 giờ Sở TNMT họp xem xét việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư 

tại Cụm công nghiệp địa phương số 2, huyện Cao Lộc, tại Sở TNMT. UBND huyện giao Phòng TNMT, 

BQL dự án dự. Phòng KTHT phối hợp trong hồ sơ, tài liệu, báo cáo Đ/c Cường – PCT UBND huyện trước 

khi dự họp. UBND huyện uỷ quyền lãnh đạo phòng TNMT dự họp báo cáo kết quả. GM số 92. 

-14 giờ Sở Công thương mời về việc làm việc với UBND huyện Cao Lộc dự án xây dựng cụm công nghiệp 

Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành và phương hướng triển khai thực hiện năm 2021 

(QLCN), tại thực địa sau đó họp tại phòng họp số 3 UBND huyện, Mời CT UBND huyện, Đ/c Cường – 

PCT UBND huyện, TP KTHT, TNMT, TTPTQ Đất dự họp. GM số 09. GM số 55. Giao Đ.c Tuấn PCVP 

đôn đốc KTHT chuẩn bị nội dung. Xe 469 và xe 270. 

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị 

quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại Tại phòng họptrực tuyến tầng 3, trụ 

sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Quy –PCT UBND huyện dự họp, GM số 85.xe 4039. 
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Thứ bảy 
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Chủ nhật 

 

  

 


