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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

01/4 

Thứ năm 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 105-KL/TU và 

dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030, Tại phòng họp trực tuyến 2, tầng 3, trụ sở UBND tỉnh theo TB số 164, Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện dự họp, GM số 113, Thông báo thay đổi thời gian họp số 156. Xe 4039. UBND huyện giao phòng 

KTHT tham mưu nội dung dự họp. 

-8 giờ UBND tỉnh mời dự Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và 

phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Mời 

CT UBND huyện dự họp, GM số 116. xe 469. Giao KTHT chuẩn bị nội dung báo cáo CT UBND huyện trước 10 

giờ ngày 30/03. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác quản lý cách ly y tế tại các khách sạn để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc (KS Ngân Hà, Hoa Sen, Hoa Phượng). Mời Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện trưởng đoàn, .. . Giao Đ.c Tuyên CVVP tham mưu. TB số 65. xe 270. 

- 14 giờ, Hội đồng BT,HT&TĐC huyện tổ chức họp thống nhất Phương án BT,HT&TĐC dự án Cải tạo nâng cấp 

Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18). Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đơn 

vị: Trung tâm PTQĐ, Phòng TN&MT, Phòng KT&HT, Phòng NN&PTNT, Phòng TC-KH, Ban QLDA ĐTXD tỉnh 

(Chủ đầu tư), UBND xã Gia Cát. Địa điểm tại phòng họp số 1. GM số 74 

-19 giờ 30 UBMTTQ phường Hoàng Văn Thụ mời Đ/c Quy - PCT UBND huyện  .. dự  hội nghị lấy ý kiến  nhận 

xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, tại nhà văn hóa Khối 9. (nơi cư trú của Đ/c Nguyễn Duy Anh và Ứng Thu Huế).   

Lộc công Minh 

nhận công tác. 

02/4 

Thứ sáu 

-7 giờ 15 UBND huyện tổ chức Huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực 

lượng PCCC cơ sở, tại nhà văn hoá huyện Cao Lộc (03 ngày). KH 276, GM số  Lớp thứ 2. mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện dự phát biểu khai mạc. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu thực hiện. Xe 4039. 

- Phòng GD&ĐT mượn Hội trường UBND huyện tổ chức tập huấn phần mềm MISANET. Từ ngày 30/3 đến 

hết 01/4). 

-8 giờ sở KH&ĐT kiểm  tra  dự án đầu tư Dự án: Xưởng sản xuất bình xịt công trùng và nạp, chiết khí dầu hóa 

lỏng (LPG) Trường An, tại Gia Cát, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng KTHT, TNMT dự làm 

việc, Giao KTHT chuẩn bị nội dung. TB số 52   xe 4039.  

-8 giờ Đảng ủy quân sự huyện mời Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện dự Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ tháng 4/2021, Tại Hội trường BCHQS huyện. GM số 08.   
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-8 giờ Đoàn công tác số 6 kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thụy Hùng, Đ/c Chiến TBTC huyện ủy trưởng đoàn, xe 

469. 

-8 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo, Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự 

thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp, GM số 121  

xe 4039. 
 -9 giờ, UBND huyện họp tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB và thi công dự án Mở rộng Khu tái định cư 

Hoàng Văn Thu, thị trấn Đồng Đăng. Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đơn vị: 

Trung tâm PTQĐ, Phòng TN&MT, Phòng KT&HT, Phòng NN&PTNT, Phòng TC-KH, Phòng Tư pháp, Thanh tra 

huyện, Ban QLDA ĐTXD huyện, Nhà thầu thi công. Địa điểm tại phòng họp số 1. GM 75 

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

quy định nội dung và mức chi để thực hiện một số chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên; chế 

độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp trực tuyến tầng 3 UBND 

tỉnh. mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp, GM số 119, xe 4039. 

-14 giờ Ủy ban nhân dân huyện mời các cơ quan, đơn vị dự họp để thống nhất phương án giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc trong công tác lập quy hoạch chi tiết dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc (tại Báo cáo số 119/BC-STNMT 

ngày 19/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường), tại phòng họp số 1. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ 

trì, GM số 76. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

 - 14 giờ UBND huyện Cao Lộc mời UBND các xã Xuất Lễ, Xuất Lễ và các phòng, ban, đơn vị liên quan tham dự 

buổi làm việc chuẩn bị cho công tác đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Xuất Lễ và nâng cao xã Hải 

Yến, Phòng họp số 03, trụ sở HĐND&UBND huyện. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì. GM số 77..Giao 

VP ĐPXD NTM và xã Xuất Lễ, Hải Yến chuẩn bị. 

- Mượn xe đi Công Sơn, Cao Lâu kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp, các đoàn số 6 và số 7.  

- dự kiến Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, tại phòng họp số 3, giao các phòng gửi tài liệu họp 

trước 02 ngày. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu.  

03/4 

Thứ bảy 

-7 giờ 30 Sở VHTT&DL mời dự Lễ Khai mạc và Tổng kết Giải Thể thao cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021, tại Trung tâm thi đấu tỉnh Lạng Sơn, Mời lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các VĐV, cổ 

động viên tham dự khai mạc giải thể thao Tỉnh. Giao TTVHTT&TT và Văn phòng Huyện ủy, VP HĐND và 

UBND huyện (Đ/c Tuấn CVP và Đ/c Hiếu CVVP) tham mưu. GM số 24 (02 ngày). 

-7 giờ 30 UBMTTQ xã Hoàng Đồng mời Đ/c Tuấn Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện  .. dự  hội nghị lấy ý 

kiến  nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại nhà văn hóa thôn Khòn Pịt, xã Hoàng Đồng. (nơi cư trú của Đ/c Vi Thành Ngôn).   

- 14 giờ UBMTTQ phường Chi Lăng mời Đ/c Lâm – Trưởng ban KTXH-  HĐND huyện  .. dự  hội nghị lấy ý 

kiến  nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại tầng 3 UBND phường Chi Lăng. (nơi cư trú của Đ/c Nguyễn Văn Đông).   

 



-19 giờ 30 UBMTTQ phường Vĩnh Trại mời Đ/c Tuấn CVP  HĐND và UBND huyện  .. dự  hội nghị lấy ý kiến  nhận 

xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, tại nhà văn hóa Khối 6. (nơi cư trú của Đ/c Nông Thị Hằng).   

04/4 

Chủ nhật 

 

-8 giờ UBMTTQ phường Đông Kinh mời Đ/c Chủ tịch UBND huyện  .. dự  hội nghị lấy ý kiến  nhận xét và tín 

nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, tại nhà văn hóa Khối 8. (nơi cư trú của Đ/c Hoàng Mạnh Cường).   

-11 giờ Sở VHTT&DL, Ban tổ chức giải mời dự Tổng kết Giải Thểthao cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021, tại Trung tâm sự kiện The Pride, Mời lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các VĐV, cổ động 

viên dự tiệc. Thay đổi thời gian. 

-14 giờ UBMTTQ phường Đông Kinh mời Đ/c Hằng PCVP  HĐND và UBND huyện  .. dự  hội nghị lấy  

ý kiến  nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại nhà văn hóa Khối 1+2. (nơi cư trú của Đ/c Hứa Anh Tuấn). 

-19 giờ 30 UBMTTQ phường Vĩnh Trại mời Đ/c Lâm –Trưởng ban KTXH - HĐND huyện   .. dự  hội nghị lấy ý 

kiến  nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại nhà văn hóa Khối 7 (nơi cư trú của Đ/c Ngô Thị Vân Thúy).  

 

 


