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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

19/4 

Thứ hai 

-7 giờ 30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021 (kỳ 1), cả ngày, Mời Đ/c Cường - PCT UBND 

huyện dự họp. GM số 134, TB 187 gửi thêm tài liệu CV 1415. . xe 4039. UBND huyện giao các phòng đơn vị 

tham mưu nội dung trình Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự họp trước 10 giờ ngày 18/4 (chủ nhật). phòng 

NN&PTNT các nội dung 1,8,9; phòng TCKH nội dung 2,3; phòng KTHT nội dung 4; phòng LĐ, TBXH-DT nội 

dung 5, Trung tâm VHTT&TT nội dung 6; Văn phòng HĐND và UBND huyện nội dung 7 và các nội dung bổ 

sung. 

- 8 giờ 30 Tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 trên địa bàn xã Xuất Lễ, KH số 25. GM số  . 

.. . giao Đ/c CVP, Tập đôn đốc. Nhà văn hóa xã. Các xe 270, 469, Công an huyện, HBXH, TTYT huyện xuất 

phát lúc 6 giờ 30. 

- 14 giờ 30 Bình gia mời dự kỷ niệm giải phóng Bình Gia . . ..  mời Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự, xe 405 và 

xe 469. 

Tets trực tuyến. 

20/4 

Thứ ba 

 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn (03 cấp) nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 CHUYỂN SANG NGÀY 24/4 

(THỨ BẢY). 

-8 giờ Ban KTCK Đồng Đăng Lạng Sơn mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự Hội nghị đối thoại các Doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại The Pride, xe 469. 

-8 giờ Huyện ủy tổ chức họp BCĐ bầu cử huyện, UBBC huyện chuẩn bị cho Tỉnh ủy đến kiểm tra. Tại phòng họp 

số 1 UBND huyện, Giao UBBC chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu. Mời TT Huyện ủy, BCĐ, UBBC huyện dự họp. 

Giao CVP và phòng Nội vụ tham mưu. Công văn số 349-CV/HU. Sau đó mời THường trực Huyện ủy họp giao 

ban Thường trực Huyện ủy.   

-14 giờ UBND tỉnh mời dự trao đổi, làm việc Đoàn công tác của ADB và Ủy ban Dân tộc về rà soát đề xuất dự án 

“Phát triển Cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số”, tại Phòng họp tầng 4 

trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự, GM số 144, xe 4039. 

-14 giờ Sở Xây dựng mời dự họp xem xét đề nghị điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cửa 

khẩu Quốc tế Hữu Nghị theo nội dung tại Báo cáo số 80/BC - BQLKKTCK ngày 08/4/2021 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tại Phòng họp 1, tầng 2, Sở Xây dựng  GM số 41, UBND huyện giao 

lãnh đạo phòng KTHT dự họp.  
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- 14 giờ UBND huyện làm việc với Tổng công ty điện lực miền Bắc tại phòng họp số 3, tầng 2 UBND huyện, mời 

CT UBND huyện, TP KTHT, lãnh đạo TNMT, TTPTQ Đất dự họp. UBND huyện giao phòng TP KTHT chuẩn bị 

nội dung. 

-14 giờ Trường chính trị Hoàng Văn Thụ mời dự Hội thảo khoa học . . . .tại Phòng Hội thảo tầng 3, nhà B2. UBND 

huyện giao lãnh đạo phòng Nội vụ và lãnh đạo UBND xã Thụy Hùng, Yên Trạch dự. GM số 01. 

- 14 giờ Đ/c Quy – PCT UBND huyện, Phó chủ tịch UBBC huyện đi kiểm tra các điểm bầu cử tại Hợp Thành, Thị 

trấn Cao Lộc, xe 469. 

- 14 giờ UBND huyện giao CVP phối hợp KTHT, TTPTQ Đất, UBND xã Hợp thành tuyên truyền thuyết phục nhân 

dân  . .  . đường Pò Tang Hợp Thành. Xe tự túc. 

21/4 

Thứ tư 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG. Trực cơ quan gồm Đ/c Hoàng Mạnh Cường – PCT UBND huyện và Hứa Anh 

Tuấn CVP HĐND và UBND huyện.  

 

22/4 

Thứ năm 

-8 giờ UBND huyện tổ chức họp giải quyết các vướng mắc của HTX Hợp Thịnh, tại phòng họp số 1, UBND huyện, 

mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, mởi Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo, mời VKS, Tòa án, Công an huyện, 

Chi cục Thuế, Ngân hàng Agribank, các phòng TCKH, NN&PTNT, CT UBND xã Hợp Thành, HTX Hợp Thịnh.. 

giao Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 91, TB số 83, TB họp số 93. 

- 8 giờ Đoàn số 4 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Yên Trạch. Mời Đ/c Long Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, 

Đ/c Lâm TT HĐND huyện mời các thành phần đoàn dự làm việc. KH 11, TB  . .. Xe 270. 

- 8 giờ, Ban Chỉ đạo Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021 huyện tổ chức họp về công tác chuẩn bị Hội 

thi, mời đồng chí Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng 

ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Chính trị viên Ban CHQS huyện, Trưởng các phòng: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Đ/c Hằng  PCVP, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND 

huyện. GM số 95. 

-8 giờ CVP và TP TCKH kiểm tra hội trường, đôn đốc TT VHTT&TT huyện chạy sân khấu, duyệt video, bố trí hội 

trường, tiếp khách, phòng dự tiệc . . .xe 4039. 

-13 giờ 30 Sở TNMT mời dự Hội nghị giới thiệu, tuyên truyền Nghị định 148 và Nghị định 91.ND-CP, Tại Hội 

trường tầng 3, Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện giao lãnh đạo phòng 

TNMT, Thanh tra huyện, Đội TTĐT huyện dự, GM số 157 .  

- 14 giờ Đoàn số 4 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Xuân Long. Mời Đ/c Long Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, 

Đ/c Lâm TT HĐND huyện mời các thành phần đoàn dự làm việc. KH 11, TB  . .. Xe 158. 

-14 giờ 30 UBND huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Nhà đầu tư huyện Cao Lộc năm 

2021 .tại The Pride . . . GM số 92. . .  Giao TCKH và VP tham mưu. Xe 469, xe 270. Trang phục: Nam khuyến 

khích áo trắng quần đen đeo caravat; nữ áo dài. 

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tại phòng 

 



họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp, GM số 140. HOÃN theo TB 

số 203. 

-14 giờ Đ/c Quy – PCT UBND huyện, TP Nội vụ, VHTT, TTVHTT&TT đi kiểm tra một số điểm bầu cử tại Yên 

Trạch và thị trấn Cao Lộc, xe 4039. 

-14 giờ 30 Sở Công Thương đi Kiểm tra, xem xét vị trí, địa điểm, hiện trạng khu đất Hợp tác xã Đồng 

Tâm đề xuất dự án Nhà máy điện rác Lạng Sơn, UBND huyện giao lãnh đạo phòng TNMT dự họp. GM số 22. 

23/4 

Thứ sáu 

-7 giờ 30 UBND huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 4/2021, tại phòng họp số 1, Mời CT UBND huyện chủ 

trì, giao CVP và Đ/c Ngôn CVVP tham mưu.  CTr số 06. GM số 90. .TB số 86 . . . (các phòng đơn vị gửi tài liệu 

trước 10 giờ 19/04). Chuyển sang ngày 26/4 theo TB số 91. 

- 8 giờ Đoàn Thường trực Huyện ủy kiểm tra Bầu cử tại Gia Cát, Tân Liên, Xe Huyện ủy và xe 469. Xuất phát lúc 

7 giờ. 

- 8 giờ Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Đề án “Tổng thể đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-

2020”, tại phòng họp số 1, UBND huyện. Mời CT UBND huyện, Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban 

Chỉ đạo 896 cấp huyện, Trưởng công an các xã, thị trấn. GM số 147. . . Giao CVP và Công an huyện, Đ/c Ngôn 

CVVP thực hiện. GM số 96. 

-8 giờ Đoàn số 3 của UBBC huyện 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  . Xe 270. 

-8 giờ sở Xây dựng mời họp về việc rà soát Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, tại tầng 2, sở Xây 

dựng, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. giao phòng KTHT chuẩn bị nội dung. GM số 44. Xe 4039, 

-8 giờ sở TNMT mời 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 4/2021. GM số 164. CVP Xin ý kiến chỉ đạo của Đ/c 

Cường - PCT UBND huyện về nôi dung dự họp này. 

- 8 giờ Đoàn số 4 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Tân Thành. Mời Đ/c Long Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, 

Đ/c Lâm TT HĐND huyện mời các thành phần đoàn dự làm việc. KH 11, TB  . .. Xe Đ/c Lâm – HĐND huyện. 

-8 giờ Đoàn số 6 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Thụy Hùng, Buổi chiều tại Thạch Đạn. Mời Đ/c Chiến UV BTV 

Huyện ủy trưởng đoàn, mời các thành phần đoàn dự làm việc. KH 11, TB  . Xe Xí nghiệp KTCTTL huyện . . .  

Đ/c Chung chuyên viên phòng Nội vụ tham mưu. 

-14 giờ giao ban quý I/2021 giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã thị trấn. Mời TT HĐND huyện, Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện dự, Đ/c Hằng PCVP tham mưu. GM số 86.  

-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 UBND huyện tổ chức kiểm điểm theo nội dung tại Kết luận số 02/KL-UBND của UBND huyện Cao Lộc. 

Tại xã Hợp Thành. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì, giao phòng Nội vụ tham mưu, báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện trước 10 giờ ngày 22/4. Xe 469, GM số 94. 

- 14 giờ Đoàn số 1 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Bảo Lâm và Thị trấn Đồng Đăng. Mời Đ/c Dũng – Trưởng 

công an huyện - trưởng đoàn, mời các thành phần đoàn dự làm việc. KH 11, TB 06. Xe Công an huyện đi Đồng 

Đăng, xe CVP đi Bảo Lâm. 

-14 giờ Đoàn số 6 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Thanh Lòa. Mời Đ/c Chiến UV BTV Huyện ủy trưởng đoàn , 

mời các thành phần đoàn dự làm việc. KH 11, TB  . Xe 270. Đ/c Chung chuyên viên phòng Nội vụ tham mưu. 

24/4 

Thứ bảy 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn (03 cấp) nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, tại phòng họp trực tuyến cấp Tỉnh, 

Huyện tại phòng số 1, xã… Mời BCĐ, UBBC huyện xã… Giao Văn phòng HĐND và phòng Nội vụ chuẩn bị. KH 

số 29. GM số 142 . . giao Nội vụ tham mưu. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức Hội nghị rà soát, lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc, tại Hội trường UBND huyện, Mời Đ/c Cường – 

PCT UBND huyện chủ trì, giao TP TNMT và Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 97. 

-14 giờ  Đoàn số 7 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Hòa Cư. Mời Đ/c Huỳnh UV BTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN 

huyện, trưởng đoàn, mời các thành phần đoàn dự làm việc. KH 11, TB  . Xe 270. Đ/c Bình Trưởng phòng Nội vụ 

tham mưu. 

 

25/4 

Chủ nhật 

 

-8 giờ  Đoàn số 7 của UBBC huyện kiểm tra tại các xã Hải Yến, Công Sơn, Lộc Yên. Mời Đ/c Huỳnh UV BTV 

Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện, trưởng đoàn , mời các thành phần đoàn dự làm việc. KH 11, TB  . Xe 270. 

Đ/c Bình Trưởng phòng Nội vụ tham mưu (Đi cả ngày). 

-08 giờ, Đoàn kiểm tra số 08 của BCĐ bầu cư, Đoàn kiểm tra số 04 của UBBC huyện kiểm tra công tác bầu cử tại 

xã Xuất Lễ, 10 giờ kiểm tra tại xã Cao Lâu, 14 giờ kiểm tra tại xã Mẫu Sơn. Kế hoạch số 02 –KH/BCĐ của BCĐ 

bầu cử, Kế hoạch số 11/KH-UBBC. Mời Đ/c Phí Viết Hùng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện trưởng đoàn, các thành viên đoàn. Xe Huyện uỷ và xe Ban CHQS huyện. Xuất phát lúc 07 giờ tại UBND 

huyện. 

Buổi chiều Đ/c Tuấn PCVP và Đ/c Thành CVVP đi cùng xe UBND huyện Văn Lãng đi dự tập huấn công tác Ngoại 

vụ tại Thái Nguyên. Đ/c Thành tạm ứng kinh phí tham dự hội nghị. Xe sẽ đón tại UBND huyện.  

Buổi chiều hoàn chỉnh hệ thống bảng biển, maket công tác phục vụ làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bầu cử 

của Tỉnh ủy Lạng Sơn. CVP, Đ/c Ngôn, Tiến, Hiếu, Thành, Hưng bảo vệ. Đ/c Hà và Trang tạp vụ lau dọn sạch sẽ 

Hội trường, sảnh các tầng và cầu thang, vệ sinh. Bảo vệ kiểm tra sân và dự kiến bố trí xe oto đưa lãnh đạo đến dự 

làm việc.  

 

26/4 

Thứ hai 

- 7 giờ 30  Đ/c Quy PCT UBND huyện đi cùng đoàn Sở NN&PTNT đi Hải Yến, Hòa Cư bình tuyển cây đầu dòng, 

sau đó 10 giờ làm việc tại phòng họp số 3. Giao phòng NN&PTNT chuẩn bị. GM số 51. xe 4039. 

 



- 7 giờ 30  UBND huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 4/2021, tại phòng họp số 1, Mời CT UBND huyện chủ 

trì, giao CVP và Đ/c Ngôn CVVP tham mưu.  CTr số 06. GM số 90. .TB số 86, TB số 91. . . thay đổi thời gian 

họp. 

- 8 giờ Họp đoàn giám sát theo QĐ số 63/QĐ-HĐND ngày 12/3/2021 để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám 

sát tình hình triển khai thực hiện một số mô hình hỗ trợ sản xuất....họp tại phòng số 2. Đ/c Hằng PCVP tham 

mưu. GM số 87. 

-8 giờ 30 Sở TNMT mời kiểm tra thực địa khu đất để xây dựng Nhà văn hóa thôn Pò Nhùng, xã Bảo Lâm. UBND 

huyện giao lãnh đạo phòng TNMT dự họp báo cáo kết quả. GM số 167. Xe tự túc. 

-14 giờ Đoàn Kiểm tra số 01, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra 

tại huyện Cao Lộc, dự kiến phòng họp số 1, UBND huyện giao Nội vụ, UBBC chuẩn bị báo cáo, hồ sơ làm việc. 

TB số 39, GM số 98 . . .  Giao CVP và Nội vụ chuẩn bị. Báo cáo CT UBND huyện trước ngày 21/4, gửi báo cáo 

đến Tỉnh ủy trước ngày 22/4. Xe 270 và xe 469. 

-14 giờ Xe 4039 đưa Đ/c Quy- PCT UBND huyện, TP NN&PTNT dự Hội nghị phòng chống thiên tai khu vực 

miền núi phía Bắc năm 2021 tại Vĩnh Phúc, CV số 14. Xe 4039. Đ/c Hưng lái xe tạm ứng kinh phí dự Hội nghị. 
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Thứ ba 

 

- 8 giờ Huyện ủy họp giao ban Thường trực Huyện ủy, tại Huyện ủy, Mời CT UBND huyện dự họp. Xe 469. 

-8 giờ Hải Yến mời dự buổi lễ đón Bằng công nhận xã Hải Yến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, GM 

số 220. Mời TT HĐND huyện, Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TP NN & PTNT, VP ĐPXD NTM huyện. . . . .  

xe 270. Xuất phát từ sân UBND huyện lúc 7 giờ 30. 

-8 giờ Đoàn kiểm tra số 2 của UB bầu cử và Ban bầu cử số 2 kiểm tra công tác bầu cử tại tại thị trấn Cao Lộc và 14 

giờ xã Hợp Thành. Xe CVP…. 

- 14 giờ Huyện ủy mời dự Hội nghị  Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ thứ chín tại Huyện ủy, Mời CT UBND huyện, 

Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, CV số 352, UBND huyện giao phòng 

GD&ĐT sang tiếp thu nội dung 3; Phòng VHTT sang tiếp thu nội dung 4.  xe 469. 

Động thổ trụ sở 

TTPTQ Đất.  

 Tặng lẵng hoa xã 

Hải Yên đón 

chuẩn NTM nâng 

cao. 
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Thứ tư 

-8 giờ UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử 

tri để người ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử. Tại Hội trường Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy. GM số 71, xe 4039. 

-8 giờ Đoàn số 3 của UBBC huyện kiểm tra tại xã Hồng Phong, 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  . Xe 158 huyện ủy. 

-8 giờ Ban QLDA ĐTXD tỉnh mời dự lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc  lộ 4B, tại KM 10 Quốc lộ 4 B. 

GM số . . . Mời CT UBND huyện dự xe 469. Giao TTPTQ Đất chuẩn bị bài phát biểu. Xe 270 đưa Đ/c Cường Phó 

bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện và thành phần đoàn của Huyện ủy vào dự lễ khởi công tại Gia Cát. Các xe chú 

ý đến đón lãnh đạo từ 7 giờ 20 phút. 

-8 giờ BHXH huyện mượn Hội trường UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số 

trên địa bàn huyện Cao Lộc, GM số 137.  

 



-10 giờ  từ Huyện ủy. Đoàn công tác huyện Cao Lộc  đi dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Sư đoàn 316 tại 

Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ. Mời Đ/c Cường – Phó bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện trưởng đoàn, Đ/c 

Hải CVP huyện ủy tham mưu, mời lãnh đạo phòng GD&ĐT, KTHT. GM số 08. Xe 270. 

- 14 giờ UBND huyện tổ chức Họp nội dung 1. 14 giờ Họp tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB và thi công dự 

án Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ. Tại phòng họp số 1, Giao TTPTQ Đất, Ban QLDA huyện chuẩn bị 

nội dung. GM số 102 .Nội dung 2, 15 giờ 30: Tham gia xây dựng vào báo cáo phối hợp lập Quy hoạch tỉnh thời 

kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung. Mời CT UBND huyện 

chủ trì, Mời Đ.c Cường – PCT UBND huyện. . . . .Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 103. . . 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, tại phòng họp trực tuyến 

tầng 3, UBND tỉnh, Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự. GM số 151. Xe 4039. 
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Thứ năm 

- 7 giờ 30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021 (kỳ 2), mời CT UBND huyện dự họp, giao các 

phòng đơn vị chuyên môn tham mưu nội dung nội dung như sau: phòng TCKH nội dung 1, 2; phòng KTHT nội 

dung 3,4; phòng LĐ, TBXH-DT nội dung 5; phòng Nội vụ nội  dung 6,7. , báo cáo PCT UBND huyện trước 10 giờ 

ngày 26/4. GM số 148, Thay đổi thời gian theo Thông báo 211. xe 469. (dự họp cả ngày). 

-7 giờ 30 Bộ CHQS tỉnh và UBND huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuyển quân năm 2021 gắn với sơ 6 năm 

thực hiện Luật NVQS năm 2015, tại Nhà văn hóa huyện,mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự… KH 89, HK 

149. Giao CVP và Ban CHQS huyện tham mưu thực hiện. Xe CVP. 

-8 giờ Huyện ủy tiến hành khảo sát xây dựng mô hình 'Chính quyền thân thiện" xã Thụy Hùng năm 2021, mời 

UBND huyện, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, các phòng TCKH, Nội vụ, Tư Pháp, VHTT, TTVHTT&TT, CV 21. 

mượn xe BHXH xuất phát từ sân Huyện ủy lúc 7 giờ 30. 

-8 giờ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân 

tộc, tại Hội trường C2 nhà khách tỉnh ủy, Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, TP LĐ, TBXH-DT dự, GM số 160. 

Xe 4039. (tặng lẵng hoa chúc mừng). 

-8 giờ BHXH huyện mượn Hội trường UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội 

số trên địa bàn huyện Cao Lộc, GM số 137.  

- 14 giờ UBND huyện mời dự họp Thống nhất việc thực hiện nghiêm các Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng 

nguồn kinh phí theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ được cấp cho các đơn vị trường học trên địa 

bàn các xã Công Sơn, Mẫu Sơn, Lộc Yên, Thanh Lòa, Thạch Đạn, Bình Trung. Tại phòng họp số 1 UBND huyện. 

Mời CT UBND huyện chủ trì. Giao Thanh tra huyện tham mưu, GM số 100 . Giao Đ/c Tuấn PCVP, Đ/c Hà CVVP 

tham mưu. 

- 14 giờ 30 phút, Đoàn kiểm tra số 08 của BCĐ bầu cư, Đoàn kiểm tra số 04 của UBBC huyện kiểm tra công tác 

bầu cử tại xã Mẫu Sơn. Kế hoạch số 02 –KH/BCĐ của BCĐ bầu cử, Kế hoạch số 11/KH-UBBC. Mời Đ/c Phí Viết 

Hùng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trưởng đoàn, các thành viên đoàn. Xe xí nghiệp 

KTCTTL huyện Đ/c PCVP mượn xe. Xuất phát lúc 13 giờ tại UBND huyện. 

Chiều báo cáo . . . 



- Buổi sáng 8 giờ và buổi chiều từ 14 giờ đến 15 giờ trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo huyện và Thành 

viên BCĐ phòng chống COVID 19 đến tiêm phòng  . . . . tại TTYT huyện. 
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Thứ sáu 

  

 


