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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

31/5 

Thứ hai 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 

2021, tại phòng họp số 1, UBND huyện, Giao CVP và Ban CHQS huyện tham mưu, Mời CT UBND huyện chủ trì, 

GM số 123. Giao Đ/c Ngôn CVVP và Đ/c Thành CVVP tham mưu. CVP thực hiện. 

-8 giờ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các huyện . . . . mời TT Huyện ủy, Đ/c Cường -PCT 

UBND huyện dự tại Công an huyện. GM 937. Xe 469. 

-14 giờ Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy tại Huyện ủy, Mời CT UBND huyện dự họp, Xe 469. 

-16 giờ Lễ Công bố Quyết đinh của CT UBND huyện bổ nhiệm TP TNMT, tại phòng họp số 1. Mời CT UBND 

huyện, các PCT UBND huyện, CVP, TP Nội vụ, Lãnh đạo CBCC phòng TNMT, Chi nhánh VP ĐKĐĐ tại phòng 

họp số 1 UBND huyện. CVP chuẩn bị.  

-16 giờ Huyện Đoàn mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, Đ/c Hằng PCVP dự tiếp nhận ủng hộ Bếp sẻ chia tại Huyện 

đoàn. Xe 4039. 

 

01/6 

Thứ ba 

 

- 8 giờ UBND tỉnh mời họp xem xét nội dung dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng và dự thảo Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025, Giao phòng 

Nội vụ chuẩn bị nôi dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ 31/5. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự 

họp, GM số 192. xe 469. 

-8 giờ Sở TNMT mời họp thống nhất xử lý hồ sơ bà Lành Thị Mơ huyện Cao Lộc, tại Phòng họp tầng 1, nhà C, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. Giao phòng TNMT tham mưu nội 

dung dự họp, báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 28/5. GM số 223. Xe 4039. 

- 8 giờ Đoàn công tác của UBND huyện đi kiểm tra dịch bệnh trên gia súc . . .tại xã Tân Liên; 14 giờ tại xã Yên 

Trạch. Giao phòng NN&PTNT tham mưu. GM số 129. xe 270. 

 

02/6 

Thứ tư 

-8 giờ Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho kỳ thi tại phòng họp số 1, 

UBND huyện. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì, Giao phòng GD&ĐT chuẩn bị, GM số 127.  
- 8 giờ Đoàn công tác của UBND huyện đi kiểm tra dịch bệnh trên gia súc . . .tại xã Tân Thành; 14 giờ tại xã Hồng 

Phong. Giao phòng NN&PTNT tham mưu. GM số 129. xe 270. 
-14 giờ Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021, 

tại phòng họp số 1. Mời TT HĐND huyện. các ban HĐND huyện, Đ/c Quy – PCT UBND huyện . . . . Giao Đ/c 

Hằng PCVP, Đ/c Huế CVVP tham mưu. GM số 116.  
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- 14 giờ, Hội đồng BT, HT&TĐC huyện tổ chức cuộc họp xem xét về kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, 

giải pháp thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp đường Quốc lộ 4B và dự án Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn. Mời đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự chỉ đạo, đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch 

UBND huyện, lãnh đạo và viên chức Trung tâm PTQĐ, lãnh đạo các Phòng: TN&MT, KT&HT, NN&PTNT, TC-

KH, lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD huyện, Công ty CP Hoá dầu Quân đội, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Chủ tịch UBND 

, Công chức Địa chính các xã: Hồng Phong, Thuỵ Hùng, Phú Xã, Hợp Thành, Gia Cát (theo nội dung cuộc họp). 

Địa điểm: Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND huyện Cao Lộc. GM 130. Thông báo số 119. Giao Trung tâm PTQĐ 

chuẩn bị nội dung. 

- 14 giờ 30 UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện, CT UBND huyện, GĐ Ban QLDA, TP 

LĐ, TBXH-DT, CVP, GĐ TTYT huyện thăm kiểm tra Công ty TNHH Hùng Vương. Xe 469. Giao Ban QLDA 

huyện liên hệ. 

03/6 

Thứ năm 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 05/2021), Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. UBND huyện giao 

TTPTQ Đất, phòng TNMT tham mưu nội dung dự họp. Báo cáo Đ/c Cường – PCT UBND huyện trước 10 giờ ngày 

01/6/2021. GM số 193. Xe 4039. 

-8 giờ UBND tỉnh Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng về nâng cao chất lượng công tác giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, 

tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp, GM số 202, Xe 

469. Giao phòng GD&ĐT tham mưu nội dung dự họp. 9 giờ xe 469 quay về xã Hợp Thành đón CT UBND huyện 

đi kiểm tra cùng đoàn CT UBND tỉnh. CVP bố trí xe đón Đ/c Quy – PCT UBND huyện sau khi họp xong. 

-8 giờ Huyện ủy làm việc với BCĐ XD NTM huyện và xã Hợp thành. Mời CT UBND huyện, Thủ trưởng các phòng 

đơn vị thuộc huyện, Thành viên BCĐ XD NTM huyện. . CVP tham mưu. CV 397. xe 270. 

-8 giờ Ban Chỉ đạo Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ huyện Cao Lộc tổ chức khai mạc Hội thi tại Nhà văn hóa 

huyện Cao Lộc. HOÃN do COVID và có VB chỉ đạo của Quân khu. 

-9 giờ 40 Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 

một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh (Cty TNHH Bảo Long và Cty TNHH Hùng 

Vương). Mời CT UBND huyện, GĐ TTYT, GĐ ban QLDA huyện dự. GM số 201. Xe 469. 

-14 giờ Huyện ủy tổ chức họp Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ chuyên đề tại phòng họp BTV huyện ủy. Mời CT 

UBND huyện, PCT HĐND huyện, Đ/c Cường -PCT UBND huyện dự họp, xe 469, CV 403. 

-15 giờ Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, TP LĐ, TBXH-DT, CVP, TTVHTT&TT, phóng viên đến thăm động 

viên nhóm thiện nguyện nấu cơm phục vụ công nhân, nhân dân cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19, Xe 

4039. 

 

04/6 

Thứ sáu 

-8 giờ Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện NQTW4 khóa XII, tại phòng họp số 1, trực tuyến UBND 

huyện. HOÃN do COVID. 

 



- 8 giờ Đoàn công tác của UBND huyện đi kiểm tra dịch bệnh trên gia súc . . .tại xã Xuất Lễ; 14 giờ tại xã Cao Lâu. 

Giao phòng NN&PTNT tham mưu. GM số 129. xe 469. 

- 8 giờ UBND huyện Cao Lộc tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện dự án: Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn 

Thụ thị trấn Đồng Đăng, tại thực địa và về UBND xã Hồng Phong làm việc. Mời CT UBND huyện. Đ/c Cường 

PCT UBND huyện . . . phóng viên TT VHTT&TT ghi hình. GM số 131. Xe 270. 

-8 giờ Đoàn kiểm tra 1832 kiểm tra tại HTX Thành Lộc, xã Gia Cát. Giao lãnh đạo phòng LĐ, TBXh-DT trưởng 

đoàn. Xe 4039. 

- 14 giờ họp Chủ tịch các PCT UBND huyện. (Nội dung 1. Phương án thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị, thị trấn 

Đồng Đăng (cải tạo vỉa hè, trang trí khu ga, đèn Led cầu vượt Đồng Đăng và thị trấn Đồng Đăng), huyện Cao Lộc. 

Nội dung 2. Đề án, Chương trình phát triển mở rộng đô thị Đồng Đăng và đạt đô thị loại IV. Mời lãnh đạo UBND 

huyện, TCKH, KTHT, TNMT, CVP, (Đ/c Tuấn PCVP), Đ/c Tiến CVVP, UBND thị trấn Đồng Đăng dự họp. Tại 

phòng họp số 2.  

-14 giờ 30 Sở KH&ĐT mời họp góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung NQ 08/2019/NQ-HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ 

nông nghiệp, tại phòng họp 402 Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự, Giao phòng 

NN&PTNT tham mưu nội dung. GM số 45. Xe 4039. 

- 16 giờ, UBND huyện làm việc với Báo Công lý liên quan đến nội dung phản ánh của công dân đối với Công ty 

TNHH Quyết Thắng, mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Phòng: Tài 

nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng tại Phòng họp số 2, trụ sở UBND huyện. Giao phòng Tài nguyên và Môi 

trường chuẩn bị nội dung làm việc, báo cáo lãnh đạo UBND huyện trong ngày 02/6/2021. 

05/6 

Thứ bảy 

-14 giờ Đoàn kiểm tra số 1826 tổ chức họp để thống nhất môt số nôi dung về công ̣tác chuẩn bi,̣ công tác kiểm tra 

trước khi tiến hành viêc kiểm tra chấp hành các quy ̣định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, 

xây dưng và hoaṭ động kinh doanh, tại phòng họp số 1. GM số 13. Đ/c Tiến CVVP tham mưu. 

 

06/6 

Chủ nhật 

 

  

 


