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Thứ 

 

Ngày 

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

22/3 

Thứ hai 

- 7 giờ xe 270 đưa đoàn công tác đi kiểm tra . . ..  các xã  . . . . Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

-8 giờ Thường trực huyện uỷ tổ chức họp giao ban thường kỳ, mời CT UBND huyện dự họp. Các nội dung 

cụ thể: Phòng TNMT nội dung cây hương Thanh Loà (mời thủ trưởng các phòng: Tư pháp, Nội vụ, Nông 

nghiệp PTNT, LĐ, TBXH-DT dự). Phòng KTHT nội dung quy hoạch khu dân cư Khối 1, tỉ lệ 1/500 và 

Nội dung vườn hoa N16 (mời Đc Cường PCT UBND huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Lộc. . . dự).  Xe 

469. 

-8 giờ Đảng uỷ xã Hoà Cư tổ chức Hội nghị . . .  công tác quý I, mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự, 

xe 4039. CV số 29. 
-13 giờ 30 Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp CT các PCT UBND tỉnh tại phòng họp tầng 4, trụ sở 

UBND tỉnh, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp (Nội dung 1 và 2- Giao TP TNMT tham mưu 

nội dung dự họp), xe 469. GM số 104. 

-16 giờ Đ/c Cường – PCT UBND huyện làm việc với Đài PTTH tỉnh về công tác chỉ đạo thu NSNN. Giai 

phòng TCKH và chi cục Thuế chuẩn bị nội dung báo cáo PCT UBND huyện trước 14 giờ ngày 22/03/2021. 

N16, cây hương Thanh 

Loà, Nội vụ . . . .giao 

ban TT Huyện uỷ. 

Xe 469 đi Phú Thọ. 

23/3 

Thứ ba 

 

-7 giờ 30 Ban Nội chính Tỉnh ủy mời dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống 

tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021(lớp 1) mời CT UBND huyện dự. 14 giờ lớp 2 mời Đ/c Cường 

PCT UBND huyện, TP Nội vụ, Công an, VKS, Toà án, tại Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng 

Sơn, CV số 145. CV 277 xe 469. 

-8 giờ UBND tỉnh mời dự 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 tại phòng 

họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự, GM số  xe 4039. 

-8 giờ tổng duyệt Đại hội LHPN thị trấn Cao Lộc tại Hội trường UBND huyện. Giao tạp vụ mở cửa Hội 

trường UBND huyện.  

-8 giờ Huyện Đoàn mời dự kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM tại Nhà văn hoá huyện, Mời TT 

HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện dự, VP chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng. Xe 270. GM số 108. 

-9 giờ UBND huyện họp xem xét giải quyết vướng mắc trong thực hiện thủ tục đất đai và xử lý vi phạm 

hành chính liên quan đến thửa đất số 535, 544 và 54 tờ bản đồ địa chính số 10 xã Yên Trạch, tại phòng 

họp số 1. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, GM số 68. Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. 

-14 giờ CT UBND huyện tiếp công dân, giao Ban Tiếp công dân tham mưu. . . Đ/c Tuấn PCVP tham mưu.  

-14 giờ dự kiến Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

kiểm tra công tác lập 

Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 của 

huyện Cao Lộc,   
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-14 giờ Đoàn kiểm tra của Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp 

bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời Đ/c Quy - PCT 

UBND huyện .. . . . làm việc tại Yên Trạch, sau đó về họp tại phòng họp số 1, UBND huyện, Giao phòng 

NN&PTNT, Đ/c Hằng PCVP thực hiện. GM số 65 và GM số 67. . . xe 4039 đi Yên Trạch xuất phát từ 

UBND huyện lúc 13 giờ 20 phút. 

-14 giờ UBND tỉnh mời dự làm việc với Công ty TNHH BayWa r.e. Wind Projects Việt Nam (dự án điện 

gió), tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự. GM số 

105. Xe 469. 

24/3 

Thứ tư 

- 8 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp xem xét đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác Tổng điều tra 

kinh tế trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự, 

GM số 102, xe 4039. Giao Chi cục Thống kê huyện chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện 

trước 10 giờ ngày 23/03. 

-8 giờ UBND huyện tổ chức họp xem xét giải quyết dứt điểm kết luận thanh tra số 859/KL-STC, tại phòng 

họp số 3 UBND huyện. Mời CT UBND huyện chủ trì, giao Thanh tra chuẩn bị nội dung, GM số 63. .  

-8 giờ Sở Tư pháp  mời Họp tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy 

định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn và Quyết định quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công trình được 

cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Phòng  họp  tầng  2,  Sở Tư pháp, UBND 

huyện giao lãnh đạo phòng KTHT dự họp báo cáo kết quả. GM số 964.   
-8 giờ Đoàn số 3 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Hồng Phong, 14 giờ kiểm tra tại xã Phú Xá. Mời Đ/c 

Đông – PCT HĐND huyện, PCT UBBC huyện trưởng đoàn, mời các thành phần đoàn dự làm việc. KH 

11, TB 21. Xe 270. 

-8 giờ Đoàn số 2 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Hợp Thành, 13 giờ 30 kiểm tra tại thị trấn Cao Lộc. 

Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, PCT UBBC huyện trưởng đoàn, mời các thành phần đoàn dự làm việc. 

KH 11, TB . Xe 469. (buổi chiều xe CVP đưa đoàn đi) 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết về phát triển thương mại - dịch vụ 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tại phòng trực tuyến tầng 3,trụ sở UBND tỉnh, 

Mời CT UBND huyện dự. GM số 109. Xe 469. 

-14 giờ Huyện uỷ mời  dự Hội nghị giao ban  Khối nội chính quý I năm 2021, tại phòng họp BTV Huyện 

uỷ, mời lãnh đạo UBND huyện, Công an, Ban CHQS, Tư Pháp, Thanh tra . . . dự họp, GM số 276. Công 

văn số 287-CV/HU thay đổi sang 14 giờ ngày 25/03/2021.  

-14 giờ Sở TNMT tổ chức cuộc họp xin ý kiến các sở, ngành về nội dung đề xuất tại Báo cáo của UBND 

các huyện, thành phố để Sở tổng hợp Báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2021, Tại phòng họp tầng 

1nhà C -Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện giao TTPTQ Đất và phòng TNMT chuẩn bị nội dung 

 



báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 16 giờ ngày 23/03. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, phòng, 

đơn vị chuyên môn dự họp. GM số 109. Xe 4039.  

-15 giờ UBND huyện tổ chức họp xem xét, đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính xã Bình Trung, 

tại phòng họp số 2, GM số 64. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì, giao phòng Nội vụ tham mưu và 

thông báo các đơn vị họp lúc 15 giờ cùng ngày. 
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Thứ năm 

-8 giờ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy, tại Huyện uỷ, mời CT UBND huyện, PCT 

HĐND huyện, Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. Giao các phòng  TCKH, Nội vụ, NN&PTNT, 

Công an huyện ..    dự tiếp thu. CV số 275 xe 469. 

-9 giờ UBND tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công Thương liên quan đến thương mại 

biên giới, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp. CTr số 11, xe 4039.  

-14 giờ Đoàn số 3 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Bình Trung. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, PCT 

UBBC huyện trưởng đoàn, mời các thành phần đoàn dự làm việc. KH 11, TB 21. Xe 270. 

- dự kiến 14 giờ mời CT UBND huyện trả lời phỏng vấn với Đài PTTH tỉnh về kết quả triển khai thực 

hiện BB ghi nhớ hội nghị lần thứ 11 UBLH và lần thứ 5 Bí thư  với   . .. . . . . Giao CVP và Đ.c Thành 

chuẩn bị nội dung.  

- 14 giờ UBND tỉnh mời dự họp xem xét kết quả rà soát, thống kê các đối tượng người có công khó khăn 

về nhà ở trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự, 

GM số 108. Xe 4039. UBND huyện giao phòng LĐ, TBXH-DT tham mưu nội dung, báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện trước 10 giờ ngày 24/03. 

-14 giờ Huyện uỷ mời dự Hội nghị giao ban  Khối nội chính quý I năm 2021, tại phòng họp BTV Huyện 

uỷ, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Công an, Ban CHQS, Tư Pháp, Thanh tra . . . dự họp, GM số 

276. Công văn số 287-CV/HU thay đổi sang 14 giờ ngày 25/03/2021, xe tự túc. 

-14 giờ Đoàn kiểm tra số 7 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Công Sơn.  15 giờ 30 kiểm tra tại xã Hải Yến. 

Mời Đ/c Huỳnh UVBTV Huyện uỷ, CT UBMTTQ huyện, PCT UBBC huyện trưởng đoàn, mời các thành 

phần đoàn dự làm việc. KH 11, TB . Xe 469. 

-14 giờ 30, UBND huyện tổ chức họp rà soát, đánh giá kết quả giải quyết đơn thư tại các phòng, ban, đơn 

vị quý I/2021. Mời Chủ tịch UBND huyện chủ trì, Ban Tiếp công dân, các đơn vị: Thanh tra; Tư pháp; Tài 

nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Tại phòng họp số 1. GM số 70, Giao đ/c Tuấn, PCVP 

tham mưu đôn đốc. 

-16 giờ 20 Sở NN&PTNT Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh 

giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020, tại Sở NN&PTNT, mời Đ/c Quy – 

PCT UBND huyện, TP NN&PTNT, các HTX . . . dự Giao phòng NN &PTNT tham mưu. GM số 35 . xe 

4039. 

 



26/3 

Thứ sáu 

- 6 giờ 45 Hội LHPN thị trấn Cao Lộc tổ chức Đại hội điểm Hội LHPN thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, tại 

Hội trường UBND huyện. VP hỗ trợ công tác đại hội. CV 45 . . .. 

-8 giờ Tỉnh đoàn Lạng Sơn mời CT UBND huyện dự nhận kỷ niệm Chương “vì thế hệ trẻ”, tại Hội trường 

Thành uỷ Lạng Sơn. CV 1621. Xe 469. 

-8 giờ TT HĐND tổ chức phiên họp tháng 3 mời TT HĐND, lãnh đạo các ban HĐND, Mời Đ/c Quy - 

PCT UBND huyện, các phòng TCKH, TNMT, NNPTNT, KTHT và Thanh tra huyện dự. tại phòng họp số 

1. GM 64. 

-8 giờ Sở Công thương mời họp Lấy ý kiến giải quyết một số nội dung cần làm rõ về Hồ sơ đề nghị xin 

khảo sát, nghiên cứu bổ sung quy hoạch dự án Trang trại điện gió trục đứng HTFC tại huyện Cao Lộc và 

huyện Lộc Bình của Công ty cổ phần Công nghệ cao Thủy khí Việt Nam, tại Sở Công thương. Đ/c Cường 

PCT UBND huyện ủy quyền TP KTHT dự họp GM số 11. xe tự túc 

-9 giờ Sở Ngoại vụ mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp thống nhất nội dung báo cáo UBND tỉnh 

về việc trao đổi, Hội đàm hợp tác lao động qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả, Trung 

Quốc, tại tầng 3 Sở Ngoại vụ, Giao CVP và Đ/c Thành CVVP chuẩn bị nội dung, GM số 09. .xe 4039. 

-8 giờ Đoàn kiểm tra số 7 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Lộc Yên.  10 giờ kiểm tra tại xã Hoà Cư. Mời 

Đ/c Huỳnh UVBTV Huyện uỷ, CT UBMTTQ huyện, PCT UBBC huyện trưởng đoàn, mời các thành phần 

đoàn dự làm việc. KH 11, TB . Xe 270. 

-14 giờ Sở NN&PTNT mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp Góp ý đề xuất Dự án KfW9.2 sử dụng 

vốn ODA của Chính phủ Đức tại tỉnh Lạng Sơn, tại tầng 2 sở NN&PTNT. GM số 37. Xe 4039. UBND 

huyện giao phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 26/03. 

-18 giờ chạy thử đường truyền Hội nghị trực tuyến Toàn quốc nghiên cứu học tập, tuyên truyền Nghị quyết 

đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Nhà văn hoá huyện và các xã thị trấn. CV 301, CV 288.  

 

27/3 

Thứ bảy 

- 8 giờ  Hội nghị trực tuyến Toàn quốc nghiên cứu học tập, tuyên truyền Nghị quyết đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, tại Nhà văn hoá huyện và các xã thị trấn. CV 301, CV 288. CVP và Đ/c Thành tham 

mưu thực hiện. 

 

28/3 

Chủ nhật 

 

-7 giờ UBND huyện về 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 Sân Nhà 

văn hoá huyện. Mời TT Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện . . . . dự  GM số 66. Giao 

TTVHTT&TT tham mưu.  

- 8 giờ Hội nghị trực tuyến Toàn quốc nghiên cứu học tập, tuyên truyền Nghị quyết đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, tại Nhà văn hoá huyện và các xã thị trấn. CV 301, CV 288. CVP và Đ/c Thành tham 

mưu thực hiện. 

Giải thể thao sẽ 

chuyển sang ¾. 

 


