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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 giao ban Thường trực Huyện ủy, mời CT UBND huyện dự họp, xe 469. 

- 9 giờ 30 Sở KHCN mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ, tại Sở KH&CN. GM số 11, xe 4039. 

-13 giờ 30 thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức phiên họp tháng 4/2021 để nghe các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện; hạn chế 

vướng mắc; kiến nghị đối với một số cơ chế, chính sách, đề án trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 UBND tỉnh. Mời CT UBND huyện dự họp, giao phòng NN&PTNT chuẩn bị 

nội dung thực hiện NQ 08 và NQ 06 và đề án Nông nghiệp .. .báo cáo CT UBND huyện trước 14 giờ ngày 09/4. 

GM số 162. Xe 469. 

-14 giờ, Thường trực HĐND huyện giám sát tại UBND  xã  Tân  Liên. TB 71, 79. Xe 270. Đ/c Hằng PCVP tham 

mưu. 

-14 giờ  BCĐ thu NSNN tỉnh tổ chức sơ kết 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại 

trong năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh, Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện dự. GM số 132. Xe 4039. 

-14 giờ mời Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân, giải quyết đơn thư. (Giao Ban tiếp công dân, Thanh tra 

huyện chuẩn bị và báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước 02 ngày chú ý trùng cuộc họp HĐND tỉnh mời). 

-14 giờ BCĐ tổng điều tra kinh tế họp  Kiểm tra tiến độ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện. Thống 

nhất giải pháp đảm bảo cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021trên địa bàn huyện được thực hiện đáp ứng yêu cầu về 

tiến độ và chất lượng, tại phòng họp số 1.  Mời lãnh đạo UBND huyện chủ trì, Giao CVP và Thống kê huyện tham 

mưu. GM số 86 . HOÃN thời gian họp sẽ thông báo sau. 

-14 giờ Sở Công thương mời dự Hội nghị Giao ban công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021, UBND huyện giao lãnh đạo phòng KTHT dự 

GM số 17. Xe tự túc. 

-14 giờ UBND xã Yên Trạch mời công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TP Lạng Sơn. 

Tại Hội Trường nhà Văn Hóa xã Yên Trạch, mời lãnh đạo UBND huyện, TNMT, KTHT, Đội QLTTĐT, GM 252, 

xe . . . CVP xin ý kiến chỉ đạo của Đ/c Cường – PCT UBND huyện 
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Thứ ba 

 

-8 giờ UBND huyện họp Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thống nhất nội dung báo cáo HĐND huyện tại kỳ 

họp thường lệ và trả lời cử tri theo quy định. Tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND và UBND huyện. Đ/c Tuấn PCVP 

tham mưu đôn đốc. GM số 85. Chuyển thời gian họp vào 08 giờ, ngày 15/4/2021 
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-14 giờ, Thường trực HĐND huyện giám sát tại UBND  xã  Hồng Phong. TB 71, 79. Xe 270. Đ/c Hằng PCVP 

tham mưu 

-14 giờ mời Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân, giải quyết đơn thư. (Giao Ban tiếp công dân, Thanh tra 

huyện chuẩn bị và báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước 02 ngày) Đ/c Tuấn PCPV tham mưu. 

-14 giờ họp Tổ thẩm định rà soát Quyết định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng GD&ĐT tại phòng họp số 

3. CVP chủ trì, giao phòng Tư Pháp và GD&ĐT chuẩn bị. GM số 106. Đ/c Tiến tham mưu (QĐ 1269). 

-14 giờ  BCĐ tổng điều tra kinh tế họp  Kiểm tra tiến độ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện. Thống 

nhất giải pháp đảm bảo cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021trên địa bàn huyện được thực hiện đáp ứng yêu cầu về 

tiến độ và chất lượng, tại phòng họp số 1.  Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện chủ trì, Giao CVP và Thống kê 

huyện tham mưu. GM số 86 . giao Chi cục thống kê Khu vực Văn quan- Cao Lộc chuẩn bị nội dung.  

-16 giờ UBND huyện tổ chức họp giải quyết vướng mắc đất đai của công ty Thành Long tại phòng họp số 1, mời 

Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, giao Đ/c Tuấn PCVP tham mưu.  
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Thứ tư 

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp giao ban lãnh đạo UBND huyện tại phòng họp số 3. CVP và các phòng chuyên 

môn gửi trước nội dung trình 01 ngày.  
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Thứ năm 

-8 giờ UBND huyện họp Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thống nhất nội dung báo cáo HĐND huyện tại kỳ 

họp thường lệ và trả lời cử tri theo quy định. Tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND và UBND huyện. Đ/c Tuấn PCVP 

tham mưu đôn đốc. GM số 85. TB số . . . 

-8 giờ Sở TNMT mời dự kiểm tra, giải quyết kiến nghị cử tri xã Bình Trung, huyện Cao LộcTại Văn phòng của 

nhà máy thủy điện Khánh Khê, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng TNMT, KTHT, TTPTQ Đất 

dự họp. GM số 146. Xe 4039. Giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung họp báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 

10 giờ ngày 14/4.  

-8 giờ Ủy ban nhân dân huyện thăm, tặng quà đối tượng người khuyết tật trên địa bàn huyện nhân ngày “Người 

khuyết tật Việt Nam 18/4” năm 2021, tại địa bàn thị trấn Đồng Đăng và xã Hồng Phong, Mời Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện trưởng đoàn, giao phòng LĐ, TBXH-DT tham mưu. KH số 148, xe 270. 

-14 giờ Hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy kỳ Chuyên đề tại phòng họp BTV huyện ủy. Xe 469. 

- 15 giờ 30 Sở KHCN mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ, tại Sở KH&CN. GM số 11 (Hồng không hạt Bảo Lâm), xe 4039. 
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Thứ sáu 

-7 giờ 30 Tỉnh ủy mời dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại Hội trường 

Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn, mời TT HĐND, Đ/c Cường – PCT  UBND huyện,   CV số 175, xe 469. 

-  8 giờ phòng GD&ĐT mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự Khai mạc “Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021” 

Trường THCS thị tṛấn Cao Lôc. GM số 04. xe 4039. 

-8 giờ 30 phút UBND huyện thực hiện quy trình lấy ý kiến, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo phòng KTHT, tại 

phòng họp số 1 (bước 4 và bước 5), mời CT UBND huyện dự chỉ đạo, mời lãnh đạo Phòng Nội vụ; chi ủy chi bộ, 

công chức, viên chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng, CV số 900.   

 



- 8 giờ Đoàn thẩm định tiến hành thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của ngành Y tế trên địa bàn Đồng Đăng, xã Gia Cát, TB số 108. xe 270 Giao Đ/c Tuyên 

CVVP tham mưu. 

-14 giờ UBMTTQVN mời TT HĐND huyện, Đ/c Quy - PCT UBND huyện dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba để 

lựa chọn, lập danh sách  những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội 

trường BCH Đảng bộ huyện, GM  số 34  xe 469. 

- dự kiến 15 giờ 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. 

-17 giờ kê bàn bóng bàn tại sảnh UBND huyện.  
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Thứ bảy 

-7 giờ 30 Phòng Tư pháp tổ chức  Hội  nghị tuyên  truyền  Luật  Tố  cáo  và  tập  huấn  chuyên  sâu  Nghị  định 

123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự khai mạc. GM số 193. 
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Chủ nhật 

 

  

 


