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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

07/6 

Thứ hai 

-8 giờ họp giao ban Thường trực Huyện ủy. mời CT UBND huyện dự họp, giao phòng chuyên môn dự tiếp thu. Xe 

469. 

-14 giờ Đoàn công tác của Huyện ủy, UBND huyện đến thăm động viên tổ công tác trực tại phòng khám đa khoa 

Đồng Đăng và Trung tâm dạy nghề Hội Nông dân tại Yên trạch. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, CVP, GĐ 

TTYT, TP LĐ, TBXH-DT dự, phóng viên ghi hình. Xe 469. 

 

08/6 

Thứ ba 

 

-9 giờ UBND huyện mời họp thông tin các nội dung liên quan đến việc đình chỉ chế độ ưu đãi đối với các đối tượng 

người HĐKC nhiễm CĐHH và con đẻ của họ, tại phòng họp số 1. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì, Giao 

Đ/c Hằng PCPV, phòng LĐ, TBXH-DT tham mưu. GM số 126. 

-14 giờ UBND huyện mời đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Âu Thị Thơm, tại Trụ sở tiếp công dân UBND 

huyện Cao Lộc, Giao Thanh tra, Ban tiếp công dân thực hiện. GM 132. 

-14 giờ sở Nội vụ mời Họp thống nhất nội dung Đề án sơ bộ Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, 

thành lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn và sắp xếp đơn vị hành chính huyện Cao Lộc, chuyển trung 

tâm hành chính huyện Cao Lộc đến địa điểm mới, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Đ/c Trung – PTP Nội vụ 

(thành viên tổ công tác) và công chức phòng Nội vụ, lãnh đạo phòng TNMT, TP KTHT dự họp. GM số 112. Xe 

469.  

-14 giờ mời CT UBND huyện, TT PTQ Đất dự đối thoại tại nơi tiếp công dân UBND huyện. 

-16 giờ 30 Họp Thống nhất một số nội dung công việc để nâng cao chất lượng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của UBND huyện, tại phòng họp số 2, UBND huyện. CVP chủ trì. Gm số 169. 

 

09/6 

Thứ tư 

-8 giờ sở TNMT mời Kiểm tra thực địa khu đất của ông Vũ Phong Quyết và ông Nguyễn Đức Huy đề nghị san lấp, 

cải tạo mặt bằng tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, UBND huyện giao TP TNMT dự họp báo cáo kết quả, phối hợp 

với xã PHú Xá chuẩn bị hồ sơ làm việc. GM số 235.  

-8 giờ UBND thị trấn Đồng Đăng mời dự hội nghị Tiến hành lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây 

dựng dự án: Bến xe, trạm trung chuyển hành khách -hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại 

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, phòng KTHT, TNMT dự, GM 

số 459. Xe 4039. 

-8 giờ Đoàn kiểm tra 1832 kiểm tra công ty Kim loại màu Bắc Bộ tại xã Bình Trung, 9 giờ 30 . .Công ty mở đá 

Hồng Phong tại xã Bình Trung. Giao lãnh đạo phòng LĐ, TBXH-DT trưởng đoàn. Xe 270. 
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-8 giờ Ban Pháp Chế HĐND huyện, 9 giờ Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện mời họp thực hiện quy trình giới 

thiệu nhân sự ứng cử . . . HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tại phòng họp số 2. TT HĐND huyện, Bí thư chi bộ, 

Chủ tịch Công đoàn, Đ/c Huế CVVP và các thành viên Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. GM 

132, GM 133. 

- 14 giờ Đoàn công tác của HĐND tỉnh đến kiểm tra và làm việc về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 

tại huyện Cao Lộc. Xe 469 đưa CT UBND huyện . . . đón tại Yên Trạch, 16 giờ làm việc tại phòng họp số 1, mời 

TT Huyện ủy, TT HĐND huyện, các thành viên BCĐ phòng chống dịch huyện Cao Lộc. GM 134. HOÃN theo 

Thông báo 324, Thông báo 133. 

-14 giờ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn làm việc với UBND huyện Cao Lộc, mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện, TCKH, TNMT, KTHT, NN&PTNT, LĐ TBXH-DT, TT VHTT&TT huyện . . dự họp GM số 136, phòng 

họp số 1. Giao phòng TCKH tham mưu. 

-15 giờ, UBND huyện tổ chức trao tặng giấy khen thưởng đột xuất cho 02 cá nhân dũng cảm cứu người thoát khỏi 

đuối nước trên địa bàn xã Tân Liên. UBND huyện. kính mời CT UBND huyện, thủ trưởng các phòng Nội vụ ,LĐ, 

TBXH-DT, Huyện Đoàn, CVP, Đại diện UBND xã Tân Liên, Trưởng Thôn và các cá nhân được khen thưởng dự 

tại phòng họp số 2, UBND huyện, Giao CVP và Nội vụ chuẩn bị. 

10/6 

Thứ năm 

-7 giờ 30 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.Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự chủ trì. GM 135, sau đó tổ chức thi tại Ban CHQS 

huyện. . . Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

-8 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính 

sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, tại phòng họp trực tuyến tầng 

3,trụ sở UBND tỉnh. UBND huyện ủy quyền TP LĐ, TBXH-DT dự họp báo cáo kết quả. GM số 210. Xe 469. 

-8 giờ 30 Ban QLDACT tỉnh mời họp bàn xem xét đánh giá tiến độ, khó khăn vướng mắc và đề ra giải pháp tháo 

gỡ để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (Km3+700 -Km18). Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện, GĐ TTPTĐ huyện dự họp Tại tầng 3, nhà A trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng 

Sơn, Giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung báo cáo PCT UBND huyện trước khi dự họp. GM số 652. Xe 4039. 

- 13 giờ 30 Xe 270 đưa Đ/c Quy – PCT UBND huyện, CVP, TTYT, Công an, LĐ, TBHX-DT, phóng viên 

TTVHTT&TT đến kiểm tra vị trí tiếp nhận Công nhân từ Bắc Giang trở về khám sàng lọc trước khi bàn giao về 

gia đình.  

-14 giờ Chủ tịch UBND huyện . . . . . . tiếp công dân định kỳ đầu tháng 6/2021, Đ/c Tuấn PCVP tham mưu, BC 

167 của Ban TCĐ. 

-16 giờ UBND huyện tổ chức họp Thống nhất phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính huyện Cao Lộc và chuyển 

Trung tâm hành chính từ thị trấn Cao Lộc đến địa điểm mới. Tại Phòng họp số 2. Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện chủ trì, giao Nội vụ … . chuẩn bị nội dung. GM số 139 . Đ/c Tuấn CVP tham mưu. 

 

11/6 

Thứ sáu 

-7 giờ 30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 1), mời CT UBND huyện dự họp, tại phòng 

họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. GM số 205 (họp cả ngày) CV 2238, xe 469. UBND huyện giao các phòng tham 

 



mưu nội dung dự họp với lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 09/6/2021, TCKH nội dung 1; Nội vụ nội dung 

2; GD&ĐT nội dung 3; KTHT nội dung 4,5; VP nội dung 6.  

- 8 giờ Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 kiểm tra điểm thi trường THPT 

Đồng Đăng, THPT Cao Lộc. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện trưởng đoàn. TB số 135. xe 4039, xe Công an. 

-8 giờ Đoàn kiểm tra 1826 kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, 

xây dựng và hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, TB số 126. Đ/c Tiến 

CVVP tham mưu. Xe 270. 

-08 giờ: Hội đồng BTHTTDDC họp Dự án Khu Trung chuyển hàng hoá thuộc khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; 9 giờ họp Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH28), tại phòng 

họp số 1. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì. GM số 137. 

- 13 giờ UBND huyện giao TTYT huyện, CVP và TP LĐ, TBXH-DT đón công nhân tại khu vực cách ly tập 

trung xã Yên Trạch và Gia Cát. Xe tự túc. 
-14 giờ UBND xã Phú Xá mời Thường trực HĐND huyện dự tổng kết công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại xã Phú Xá, GM số 339. xe 4039. 

-14 giờ mời Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Chánh án Tòa án nhân dân, lãnh 

đạo các Ban HĐND dự họp chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI, tại phòng họp số 1. GM 129. Giao 

Đ/c Hằng PCVP tham mưu báo cáo lãnh đạo HĐND huyện và các thành phần dự họp. 

-15 giờ UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

tại điểm cầu Tỉnh và các điểm cầu UBND huyện. GM số 215. Giao Đ/c Tuyên dự thảo Nội dung của UBND huyên, 

Đ/c Thành CVVP dự thảo GM chuẩn bị đường truyền thiết bị. GM số 140.. 

-15 giờ 30 phút Ban Chỉ đạo Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ huyện Cao Lộc tổ chức Bế mạc Hội thi tại Nhà 

văn hóa huyện Cao Lộc. GM 135. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự chỉ đạo. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

12/6 

Thứ bảy 

-8 giờ Hội nghị trực tuyến Toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và triển khai 

Chuyên đề toàn khoa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng chuyên đề 2021, tại phòng họp số 1 và số 2 và các điểm cầu 

xã. Giao Đ.c Thành CVPV tham mưu. CV 425, CV 427 (Cả ngày). 

 

13/6 

Chủ nhật 

 

-8 giờ Sở Tài chính mời họp Thống nhất dự thảo Tờ trình và Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

thẩm định giá đất tỉnh Lạng Sơn, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng TNMT dự họp, giao TNMT 

chuẩn bị nội dung báo cáo Đ/c Cường -PCT UBND huyện trước 10 giờ ngày 11/6. GM số 129. Xe 4039. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đã được chỉ ra tại 

Công văn số 579/VP-THNC ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Mời CT UBND huyện chủ trì, tại phòng 

họp số 1. Giao phòng Nội vụ và Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 143. 

 

 


