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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

05/4 

Thứ hai 

- 8 giờ giao ban Thường trực Huyện ủy, mời CT UBND huyện dự họp, HOÃN chuyển thời gian khác. 

- Buổi sáng Mượn xe đi Hải Yến, Xuất Lễ kiểm tra công tác chuẩn bị đón Chuẩn NTM và NTM nâng cao.  

- 14 giờ UBND huyện tổ chức họp rà soát kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025, trên địa bàn huyện, tại Hội 

trường UBND huyện. Giao NN&PTNT, TCKH, KTHT chuẩn bị. GM số 78. 

-19  giờ 30 UBMTTQ phường Chi Lăng mời Đ/c Nông Sỹ Huỳnh – CT UBMTTQVN huyện, trưởng ban Dân vận 

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 Cửa Nam. (nơi cư trú của Đ/c Phạm Quang 

Cường).   

 

06/4 

Thứ ba 

 

-7 giờ 30 UBND tỉnh mời họp giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng 

kỳ tháng 3/2021và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý I/2021, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND 

tỉnh. mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, giao TTPTQ Đất, TNMT tham mưu nội dung dự họp, báo cáo 

trước 10 giờ ngày 05/04. GM số 120. xe 4039. 

-7 giờ 30 Ban CHQS huyện mời lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị giao ban quý I và rút kinh nghiệm ra quân 

huấn luyện quý I tại Ban CHQS huyện, CVP xin ý kiến chỉ đạo của CT UBND huyện. GM số 04. 

-9 giờ sở KH&CN mời  CT UBND huyện dự họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

đợt 2 năm 2021, tại tầng 2. GM số 10 (nội dung 2).  Xe 469.  

-9 giờ 30 UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức cuộc họp xem nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 

1/500 dự án Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Hồ Lẩu Xá, tỷ lệ 1/500, mời Đ/c Quy - PCT 

UBND huyện, TNMT dự, UBND xã Yên Trạch dự, GM số 138, xe 270. UBND huyện giao phòng KTHT và TNMT 

chuẩn bị nội dung báo cáo Đ/c Quy - PCT UBND huyện trước 10 giờ ngày 05/4. 

-13 giờ 30 UBND huyện mời dự họp đánh giá tác động Môi trường và xã hội của dự án Điện gió Cao Lộc, tại Hội 

trường UBND huyện, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, mời lãnh đạo các phòng TCKH, TNMT, KTHT, 

Nội vụ, LĐ, TBXH-DT, GD&ĐT, NN&PTNT, VHTT, TTPTQ Đất, TTYT huyện, Chi cục Thống kê dự họp. GM 

số 80, Đ/c Tuấn PCVP, Đ/c Tiến CVVP tham mưu.  

-14 giờ UBND huyện kiểm tra tiến độ triển khai Bầu cử và thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn xã Hợp Thành, 

mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, văn phòng điều phối XDNTM, VHTT, TP Tư Pháp Phó trưởng ban bầu cử số 

2 . . . Đ/c Tập CVVP đi làm việc, xe 270. 
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- 14 giờ UBND huyện mời công ty Điện lực tỉnh họp đánh giá kết quả đã đạt được và bàn các giải pháp phối hợp 

thực hiện đảm bảo cấp điện và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ điện phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, kinh 

doanh, văn hóa, xã hội, trên địa bàn huyện để thực hiện tốt mục tiêu của huyện và Công ty trong năm 2021. tại 

phòng họp số 1. Mời CT UBND huyện chủ trì,  giao KTHT, CVP, Đ/c Ngôn CVVP tham mưu chuẩn bị nội dung. 

GM số 81. 

-14 giờ HĐND xã Hòa Cư tổ chức kỳ họp thứ Mười hai HĐND xã Hòa Cư, mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện 

dự, GM số 14, xe 4039.  

- 15 giờ 20 Chủ tịch UBND huyện trả lời phỏng vấn PCI, DDCI tại UBND huyện. CVP tham mưu. 

07/4 

Thứ tư 

- HOÃN ĐI MẪU SƠN. 

-7 giờ 30 Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp CT các PCT UBND tỉnh tại tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND 

tỉnh. Mời CT UBND huyện dự họp, Giao Nội vụ, KTHT tham mưu nội dung 1, báo cáo CT UBND huyện trước 10 

giờ ngày 06/4. GM số 127. Xe 469. 

-8 giờ Hội đồng quản trị NHCSXH huyện họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản 

trịNHCSXH huyện quý I năm 2021và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021, tại phòng họp số 1, UBND huyện, Mời 

Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì. GM số 79. Giao CVP tham mưu. 

-8 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với  . . .. theo quy định tại Điều 39, Luật Khiếu nại năm 2011, 

tại Phòng họp tầng 1 nhà C. Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện, Chánh thanh tra dự họp, GM số 133, xe 4039. 

Giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo PCT UBND huyện trước 10 giờ ngày 06/4.  

-13 giờ 45 Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế vị trí đổ đất, đá thải dự án Mở rộng khu Tái định cư 

Hoàng Văn Thụ, mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng TNMT, Ban QLDAĐTXD huyện, TTPTQ 

Đất, UBND xã Hồng Phong dự làm việc, UBND huyện giao ban QLDA huyện chuẩn bị nội dung, GM số 05. Xe 

4039. 
-16 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 84. Đ.c Tuấn PCVP tham 

mưu. 

-19 giờ 30 UBMTTQVN thị trấn Cao Lộc tổ chức 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 4 thị trấn Cao Lộc, Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự. (nơi cư trú của Đ/c Bế Mạnh Lâm và Lý Thị Thu 

Hà). 

 

08/4 

Thứ năm 

-7 giờ 30 phòng GD ĐT tổ chức Hội nghị tại Hội trường UBND huyện.  

-8 giờ UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế 

hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, tại Hội trường Thành phố, mời TT Huyện uỷ, Đ/c 

 



Quy - PCT UBND huyện, Chánh thanh tra huyện dự, KH số 65, GM số 125. xe 469. Giao Thanh tra huyện tham 

mưu và mời các cá nhân được khen thưởng (nếu có). 

-8 giờ UBND huyện họp đánh giá kết quả thực hiện công tác thu ngân sách Nhà nước quý I, triển khai nhiệm vụ 

quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc, mời CT UBND huyện dự, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ 

trì, tại phòng họp số 1. giao Chi cục Thuế, TCKH và Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 82  HOÃN do lãnh đạo 

UBND huyện dự cuộc họp ở tỉnh.  
-8 giờ sở KH&ĐT mời Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư; Đánh giá tồn tại tại hạn chế; hướng 

dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; xử lý vi phạm (nếu có). Mời Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện, TP TNMT dự, CV 553 . . xe 4039.  

-8 giờ Sở GTVT mời làm việc cải tạo hệ thống trang trí chiếu sáng tại Km1+800/QL.1 đường tròn khu vực ngã ba 

cửa khẩu Hữu Nghị. UBND huyên giao lãnh đạo phòng KTHT dự, báo cáo kết quả. GM số 822. xe tự túc. 

-8 giờ sở TNMT mời  Kiểm tra nghiệm thu trích đo địa chính và thẩm định hồ sơ xin thuê đất của Công ty cổ phần 

Hữu nghị Xuân Cương. UBND huyện về giao phòng TNMT, TTPTQ Đất chuẩn bị hồ sơ tài liệu làm việc sau đó 

báo cáo lại kết quả với Đ/c Cường – PCT UBND huyện. GM số 138. 

-14 giờ Sở KH&ĐT mời  dự họp rà soát dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, Phòng họp tầng 4,trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, GM số 

28. xe 4039. UBND huyện giao phòng TCKH tham mưu, báo cáo nội dung với lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ 

ngày 07/4. 

-14 giờ Sở Tài chính mời dự họp để thống nhấtphương án duy trì dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và 

truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ, Phòng họp tầng 4, Sở Tài chính. 

GM số 71. UBND huyện giao lãnh đạo TTVHTT&TT dự họp báo cáo kết quả.  

-14 giờ Sở GTVT mời UBND huyện làm việc tại Km5+600/ĐT.238,  về việc xin ý kiến lắp đặt cổng chào  khu dân 

cư thôn Yên Thượng,  xã Yên  Trạch, UBND huyện giao phòng KTHT và UBND xã Yên Trạch dự làm việc báo 

cáo kết quả, GM số 836, xe tự túc. 

-16 giờ 15 UBND huyện tổ chức Họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ để tổ chức Chương trình gặp mặt 

doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư huyện Cao Lộc năm 2021, tại phòng họp số 1, mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện chủ trì, giao TCKH chuẩn bị, GM số 87. CVP tham mưu. 

09/4 

Thứ sáu 

-7 giờ đoàn công tác của UBND huyện làm việc tại biên giới 1176. . . . . Giao CVP và Đ/c Thành CVVP tham mưu. 

Xe 270, xuất phát lúc 5 giờ 30 đi đồn Ba Sơn.  

-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 96 lớp thứ 1 thay đổi thời gian. mời 

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

-7 giờ 30 phòng GD ĐT tổ chức Hội nghị tại Hội trường UBND huyện.  

 



- 8 giờ UBMTTQVN tỉnh tổ chức giám sát công tác bầu cử tại Huyện Cao Lộc, mời CT UBND huyện dự họp theo 

Thông báo số 87. UBMTTQVN tỉnh báo HOÃN kiểm tra trực tiếp, sẽ kiếm tra qua báo cáo. 

 - 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. 

-14 giờ Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh mời lãnh đạo UBND huyện dự tọa đảm hội thảo Nghị định quy định chi tiết 

một số điều Luật Biên phòng Việt Nam, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự. GM số 09, xe 4039. 

-14 giờ UBND huyện, các phòng đơn vị làm việc với xã Hợp Thành về NTM, tại UBND xã Hợp Thành, Mời Đ/c 

Quy – PCT UBND huyện chủ trì, Giao CVP và Đ.c Tập CVVP tham mưu. GM số 83. .  xe 469. 

-14 giờ sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 

ngành Nội vụ, tại phòng họp số 2. Giao Đ/c Thành CVVP tham mưu, TB 79 CV 370. 

-14 giờ Sở xây dựng mời họp V/v xem xét đề nghị tài trợ lập quy hoạch chi tiết các dự án trên địa bàn tỉnh, UBND 

huyện giao TP KTHT dự họp, Gm số 31. Xe tự túc. 

10/4 

Thứ bảy 

- Phòng GD&ĐT mượn Hội trường UBND huyện tổ chức tập huấn phần mềm iOffice. Từ ngày 10/4 đến hết 

11/4) 

-8 giờ Ban tiếp công dân tỉnh mời họp giao ban với Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố, tại Trụ sở Tiếp công 

dân tỉnh, GM số 111. Đ/c Tuấn PCVP dự. 

 

11/4 

Chủ nhật 

 

- Phòng GD&ĐT mượn Hội trường UBND huyện tổ chức tập huấn phần mềm iOffice. Từ ngày 10/4 đến hết 

11/4) 

 

 


