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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 uỷ tổ chức họp giao ban Thường trực Huyện uỷ, tại phòng họp BTV Huyện uỷ, Mời CT 

UBND huyện dự họp, xe 469. Giao Nội vụ tham mưu nội dung trình trước 02 ngày. 

-14 giờ Sở Xây dựng mời họp đề nghị xin cấp đất để sử dụng vào nhiệm vụ quốc phòng tại Khu du lịch 

quốc gia Mẫu Sơn, Phòng họp 1, tầng 2, Sở Xây dựng, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TNMT, 

UBND xã Công Sơn dự họp, GM số 17. Xe 4039. 
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Thứ ba 

 

-8 giờ Đoàn công tác số 1 của TT huyện uỷ làm việc tại xã Mẫu Sơn, 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 Sở TNMT mời họp xin ý kiến các đơn vị phương án xác định giá trị dự kiến tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, Tại Phòng họp Tầng 1, Nhà C. UBND huyện giao lãnh đạo 

phòng TNMT, TCKH dự báo cáo kết quả. GM số 95, xe tự túc. 

-14 giờ Đoàn công tác 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, chuyển sang 14 giờ ngày 

17/3. 

-14 giờ UBND tỉnh mời họp xem xét kế hoạch chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ Chương trình Gặp 

gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp, tại phòng họp trực tuyến tầng 3,trụ sở 

UBND tỉnh, mời CT UBND huyện dự, GM số 87, xe 469. Giao CVP và Đ/c Thành CVVP tham mưu. 

-14 giờ Sở Tài chính và Bộ CHBP tỉnh Kiểm tra, xem xét nội dung đề xuất đầu tư xây dựng Chốt quản lý 

bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 cho các Đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng, tại Đồn Thanh Loà và Ba Sơn. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng TCKH và lãnh 

đạo các đồn dự báo cáo kết quả. KH số 540. Mượn Xe 158, Sở TÀI CHÍNH CHUYỂN SANG LÀM 

VIỆC BUỔI CHIỀU.  

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp để giải quyết một số nội dung liên quan 

đến giải phóng mặt bằng dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế Cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tại phòng họp số 1 UBND huyện, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ 

trì. Giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung, Đ/c Tuấn PCVP dự họp, đôn đốc. GM số 59. 

-15 giờ Đoàn Kiểm tra kết quả thực hiện bảo dưỡng thường xuyên năm 2020, hướng dẫn triển khai kế 

hoạch công tác quản lý, bảo trì đường huyện năm 2021; việc phân bổ và sử dụng vốn SNGT thực hiện 

Mời 2 mâm tại The 

Pride. 
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công tác quản lý bảo trì các tuyến đường năm 2021. Làm việc tại phòng họp số 2 UBND huyện, giao phòng 

KTHT thực hiện. GM số 57. UBND huyện giao TP KTHT làm việc báo cáo kết quả. 
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Thứ tư 

-8 giờ Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 

thời gian qua, bàn các giải pháp lớn để phòng, chống dịch hiệu quả thời gian tới, UBND tỉnh mời Đ/c Quy 

– PCT UBND huyện dự tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. GM số 99, xe 4039. 

-8 giờ Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa  thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. tại Hội trường BCH Huyện uỷ, mời TT HĐND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện, UBBC huyện dự. . . . . GM số 32. Xe 469. 

-8 giờ Sở TNMT mời Kiểm tra xem xét thực địa vị trí công trình hệ thống xử lý nước thải (nguồn nước 

tiếp nhận nước thải, vị trí tọa độ, phương thức xả nước thải, chế độ, lưu lượng xả nước thải) của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện giao phòng TNMT dự báo cáo kết quả. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn. GM 89.  
-8 giờ UBND tỉnh 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, tại phòng họp tầng 4, 

trụ sở UBND tỉnh. Mời lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ dự họp. GM số 94. VP UBND 

TỈNH THÔNG BÁO HOÃN. 

-9 giờ 30 UBND tỉnh kiểm tra hiện trường mỏ đá vôi Lũng Vặm, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng và tình 

hình thực hiện dự án Khu Trung chuyển hàng hóa, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, GĐ TTPTQ Đất, 

TP TNMT, UBND các xã Thuỵ Hùng, Phú Xá, Giao TTPTQĐất chuẩn bị nội dung và thông tin đến UBND 

xã Thuỵ Hùng, Phú Xá dự làm việc. UBND xã Thuỵ Hùng chuẩn bị Hội trường. GM số 96. Xe 270. 

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

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

-14 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, Đ/c Tuấn CVP, TCKH, KTHT, TNMT, NN&PTNT, Thanh Tra, phóng viên. TB 

55. HOÃN do UBND huyện có cuộc họp tại UBND tỉnh. 

-14 giờ UBND tỉnh và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị trực 

tuyến giao ban toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020, Tại phòng họp trực tuyến tầng 

3, trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự, Giao CVP và Đ/c Thành CVVP chuẩn bị 

tài liệu. GM 88 xe 4039. 

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình, Báo cáo sở kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 

số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, mời 

Đ/c Quy - PCT UBND huyện dự, UBND huyện giao phòng VHTT tham mưu báo cáo lãnh đạo UBND 

huyện trước khi dự họp. GM số 96, xe 469. 

-14 giờ Đơn vị tư vấn triển khai khảo sát, thu thập thông tin phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn tại 

huyện Cao Lộc làm việc tại huyện Cao Lộc, mời CT UBND huyện chủ trì, mời lãnh đạo Công an, Ban 

Bảo Lâm, Lộc Yên. 



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

ĐPXD NTM, Đ/c Tuấn PCVP, Chi cục Thống kê Văn Quan – Cao Lộc dự họp, tại phòng họp số 1, 

UBND huyện. Giao TCKH làm đầu mối. GM số 56. 
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Thứ năm 

-7 giờ 30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2021 (kỳ1) mời CT UBND huyện dự họp. Tại 

tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, GM số 90. Xe 469. (tài liệu gửi kèm theo GM trên hệ thống 

iOffice). 

-8 giờ  Sở GTVT mời dự Kiểm tra, rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại 

kỳ họp thứ hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TP KTHT, 

UBND thị trấn Đồng Đăng, đại diện cử tri kiến nghị. 10 giờ mời UBND xã Hồng phong và đại diện cử tri 

kiến nghị, UBND huyện giao phòng KTHT và UBND thị trấn Đồng Đăng, UBND xã Hồng Phong mời 

giúp cử tri và chuẩn bị nội dung. GM 601. Xe 4039. 

-9 giờ UBND huyện họp thông qua dự thảo Chương trình tổ chức Lễ phát động Cuộc 

vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 

2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021, tại phòng số 1, Mời Đ/c Quy – PCT UBND 

huyện chủ trì, giao TTVHTT&TT tham mưu, Đ.c Hằng PCPV đôn đốc. GM số 61. 

-14 giờ Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Mời Đ/c Quy – PCT UBND 

huyện dự, GM số 101. Xe Đ/c Quy. 

- 14 giờ UBND huyện và Sở Ngoại vụ đi kiểm tra tại Thanh Loà (mốc . . .) xe CVP. 

-15 giờ Toà án nhân dân huyện mời TT HĐND huyện . .. . .  dự hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm  nhân 

dân  nhiệm kỳ 2016-2026, tại Toà án nhân dân huyện, GM 469. Xe 4039. 

- 17 giờ 30 Ban QLDA ĐTXD tỉnh mời . . . . .xe 469. 
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Thứ sáu 

-7 giờ 30  UBND tỉnh tổ chức Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại tầng 4 UBND tỉnh, Mời 

Cường – PCT UBND huyện dự họp nội dung 1, 5, 6. GM số 90 xe  4039. Giao phòng KTHT tham mưu 

nội dung 1, phòng TNMT tham mưu nội dung 5,6. Báo cáo Đ/c Cường – PCT UBND huyện trước 10 giờ 

ngày 18/03. 

- 7 giờ 30 Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 3 tại phòng họp số 1, UBND huyện, Giao CVP và 

Đ/c Ngôn CVVP chuẩn bị. GM số 58. 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức họp   chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh 

về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh. 

Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp, giao phòng NN&PTNT nghiên cứu tài liệu báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện trước 10 giờ ngày 18/03. GM số 97, xe 4039. 

- 14 giờ Huyện uỷ, UBND huyện khảo sát tuyến phố đi bộ Đồng Đăng, mời Bí thư Huyện uỷ, CT UBND 

huyện, Lãnh đạo Công an huyện (phụ trách giao thông), CVP huyện uỷ, CVP và thủ trưởng các phòng 

 



VHTT, KTHT, TNMT, Đội TTĐT, Đảng uỷ UBND thị trấn Đồng Đăng. Xe Huyện uỷ, xe 270. GM số 

60 . . . Giao VHTT, đơn vị tư vấn báo cáo và chuẩn bị hồ sơ tài liệu theo quy định, các phòng đơn vị chức 

năng chuẩn bị ý kiến phát biểu, sau khi khảo sát làm việc tại UBND thị trấn Đồng Đăng, giao UBND thị 

trấn Đồng Đăng chuẩn bị phòng họp.  

-14 giờ Sở Tài chính tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo đề xuất UBND tỉnh  phương án thu, chi các 

nguồn kinh phí về ăn, ở, sinh hoạt và các chi phí khác tại khách sạn do người cách ly y tế chi trả theo quy 

định tại Nghị quyết số16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ. UBND huyện giao phòng TCKH chuẩn 

bị nội dung, Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự họp, tại Sở Tài chính, GM số 55.  xe 469. 

-16 giờ mời Bí thư Huyện uỷ, CT UBND huyện, Đ.c Cường – PCT UBND huyện, mời Thủ trưởng các 

phòng KTHT, TCKH, TNMT, TT PTQĐ họp về việc xem xét đầu tư xây dựng khi dân cư, tái định cư khối 

1 TT Cao Lộc tại phòng họp số 1. Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. 
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Thứ bảy 

-8 giờ Đoàn lễ viếng của huyện Cao Lộc đi viếng đám tang mẹ vợ đồng chí Nguyễn Phúc Đạt – PGĐ Sở 

NN&PTNT, tại số nhà 44 đường Lương Văn Tri, phường Hoàng văn Thụ, TPLS. Đ/c Hoàng Quy – PCT 

UBND huyện trưởng đoàn, mời lãnh đạo phòng NN&PTNT, Nội vụ, TTDVNN và Đ/c Hằng PCVP  . . . . 

xe 270. 

Đi hà nội khám dạ dày. 
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Chủ nhật 

 

  

 


