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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

14/6 

Thứ hai 

-8 giờ mời Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Ban Tổ chức HU, Phòng Nội vụ dự Hội nghị 

hướng dẫn công tác tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phòng họp số 1. GM số 136. 

Đ/c Hằng PCVP tham mưu.   

-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 Cổ phần bê tông Lạng Sơn, TB số 126. Đ/c Tiến CVVP tham mưu. 

Xe 270.  

- 10 giờ họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xem xét lựa chọn tập thể, cá nhân đề nghị có thành tích tiêu biểu 

trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021) tại phòng họp số 1, UBND 

huyện. Giao Nội vụ tham mưu. GM số 144. CVP thực hiện.  

-14 họp giao ban Thường trực Huyện ủy. mời CT UBND huyện dự họp, giao phòng chuyên môn dự tiếp thu. Xe 

469. 

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét nội dung dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố 

Lạng Sơn, tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, giao Nội vụ chủ 

trì với KTHT, TCKH, TNMT, TCKH tham mưu nội dung (sau cuộc họp ngày 10/4). GM số 216. Xe 4039. 

-14 giờ Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021 Nghành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại phòng họp số 1. Mời Đ/c Quy – PCT UBND 

huyện chủ trì điểm cầu huyện Cao Lộc. Giao CVP và Đ/c Thành CVVP, phòng NN&PTNT tham mưu. GM số 138 

-16 giờ 30 Họp ban cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Vy Văn Lợi, hộ bà Vi Bích Văn (Dự án Mở rộng khu TĐC Hoàng 

Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng), tại phòng họp số 1, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, Giao Phòng Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất và Thanh tra huyện chuẩn bị tài liệu, GM số 

146. Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. 
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Thứ ba 

 

-7 giờ 30 Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2021 để thảo luận và quyết định một số nội 

dung theo thẩm quyền. Mời CT UBND huyện chủ trì. Giao CVP và các phòng chuẩn bị nội dung gửi trước 10 giờ 

ngày 14/6. GM số 141. Đ/c Ngôn, Thu CVVP thực hiện.  

-14 giờ Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, tại 

phòng họp số 1. GM số 142.  giao TTPTD Đất và CVP tham mưu. 
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-14 giờ UBND tỉnh Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công 

tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Mời Đ/c Quy – PCT UBND 

huyện dự họp. Giao TCKH, KTHT nội dung 1, phòng NN&PTNT, TCKH nội dung 2, tham mưu báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện trước 10 giờ 14/6. GM số 217. Xe 4039. 

- 14 giờ xe 270 xuất phát sân Huyện ủy, đưa Đoàn kiểm tra đi trường tiểu học TT Đồng Đăng. 

- 17 giờ 20 UBND huyện tổ chức công bố QĐ bổ nhiệm PTP KTHT tại phòng họp số 1 Mời CT UBND huyện, Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện, CVP, TP Nội vụ, lãnh đạo và CBCC phòng KTHT.  

16/6 

Thứ tư 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu 

bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021, tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh (cả ngày). Mời Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM 224. Xe 4039. 

- 8 giờ Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (03 cấp). KH 65, GM 218, UBND huyện giao phòng Nội 

vụ chuẩn bị nội dung, CVP và Đ/c Thành CVVP chuẩn bị đường truyền thiết bị và GM. GM số 145.  

-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 Sản xuất và Thương mại H&T, TB số 126. Đ/c Tiến CVVP 

tham mưu. Xe 270. 

-8 giờ Sở TNMT mời dự kiểm tra thực địa để giải quyết thủ tục hành chính Hồ sơ của Công ty TNHH một thành 

viên Taxi tải Cường Thịnh đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, UBND huyện giao lãnh đạo 

phòng TNMT dự họp báo cáo kết quả. GM số 252.  

-13 giờ 30 BCĐ công tác Tôn giáo huyện tổ chức họp tại phòng họp BTV Huyện ủy, mời Đ/c Quy – PCT UBND 

huyện dự họp. CV 32.  

- 14 giờ UBND huyện Cao Lộc tổ chức cuộc họp xin ý kiến các Sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan liên quan về 

phương án tháo gỡ thực hiện Kết luận số 85/KL-TTr ngày 10/9/2019 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn Tại phòng họp 

số 1, trụ sở UBND huyện. Mời CT UBND huyện chủ trì. Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 147. 

-14 giờ Thường trực HĐND huyện giám sát tình hình triển khai thực hiện một số Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình 135 tại UBND xã Bình Trung. TB 138. Xe 270. 

-15 giờ BCĐ quy chế dân chủ cơ sở mời họp BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021, tại 

Huyện ủy. CV số 30. Thay đổi thời gian theo CV số 32, Xe .. . . 

-15 giờ UBND tỉnh mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, 

chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Giao phòng GD&ĐT tham 

mưu nội dung, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp, GM số 228, Xe 469. 
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Thứ năm 

-7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức họp CT các PCT UBND tỉnh tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, UBND huyện 

giao phòng TCKH tham mưu nội dung 1, KTHT nội dung 2, NN&PTNT nội dung 5. Báo cáo lãnh đạo UBND 

 



huyện trước 10 giờ ngày 15/6. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự họp. GM số 222. Thay đổi thời gian theo 

TB số 318. xe 4039. 

-8 giờ Huyện ủy tổ chức họp BTV Huyện ủy kỳ chuyên đề tại phòng họp BTV Huyện ủy, Mời CT UBND huyện, 

PCT HĐND huyện, Đ/c Cường – PCT UBND huyện. Xe 469. 

-10 giờ UBND huyện tổ chức công bố QĐ bổ nhiệm PTP KTHT tại phòng số 1. Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện chủ trì, CVP, TP Nội vụ tham mưu, Mời lãnh đạo CBCC phòng KTHT dự. CVP chuẩn bị. 

-14 giờ Sở KH&ĐT mời họp xem xét dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSĐP gđ 2021-2025, Phòng họp tầng 4, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Mời Đ/c Cường 

– PCT UBND huyện dự họp, Giao phòng TCKH tham mưu báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 16/6. 

GM số 47. Xe 4039. 

-14 giờ Thường trực HĐND huyện giám sát tình hình triển khai thực hiện một số Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình 135 tại UBND xã Xuất Lễ. TB 140. Xe 270. 

-16 giờ Mời CT UBND huyện, UBMTTQVN, CVP, GĐ TTYT, TP LĐ, TBXH-DT, Huyện đoàn . . . đến điểm nấu 

cơm thiện nguyện thăm hỏi động viên. Xe 469. 
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Thứ sáu 

-7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 2), mời Đ/c Cường -PCT 

UBND huyện dự họp. Giao các phòng chuẩn bị và báo cáo nội dung trước 10 giờ ngày 16/6 GM số 220, CV 2357. 

Mục I. phòng TCKH và VHTT nội dung 1; Phòng NN&PTNT nội dung 2; phòng GD&ĐT nội dung 3,4; KTHT 

nội dung 5; Thanh tra nội dung 6,7, Văn phòng (Đ/c Tuấn PCVP) nội dung 8. Mục II. Nội vụ nội dung 1; KTHT 

nội dung 2; LĐ, TBXH-DT nội dung 3.. xe 469 họp cả ngày. 

-8 giờ Huyện ủy mời dự họp giao ban khối Nội chính tại phòng họp Ban thường vụ Huyện ủy, Mời TT Huyện ủy, 

UBND huyện báo cáo đang tập trung xử lý dịch bệnh nên không tham dự họp. CV số 423. 

-8 giờ UBND tỉnh mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, mời Đ/c Quy – PCT 

UBND huyện, TP GD&ĐT dự (Giao phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung). GM số 229. Xe 4039. 

-8 giờ Đ/c Đông PCT HĐND huyện dự sơ kết công tác Đảng tại xã Hòa Cư, CV 38. Mượn xe Chi cục Thuế. 

-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 sản xuất và thương mại Hùng Vương, TB số 126. Đ/c Tiến 

CVVP tham mưu. Xe 270. 

- 08 giờ 30 phút, UBND huyện tổ chức đối thoại để giải quyết kiến nghị với các hộ ông Âu Văn Tích, Âu Văn 

Thượng bị ảnh hưởng bởi công trình Thuỷ điện Khánh Khê. Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch 

UBND huyện, đại diện các cơ quan: Trung tâm PTQĐ, TN&MT, Thanh tra, Công an huyện, UBND xã Bình Trung, 

Công ty CP thuỷ điện Khánh Khê. Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND huyện. GM 150, Trung tâm PTQĐ chuẩn bị 

nội dung, Đ/c Tuấn, PCVP đôn đốc.  

-9 giờ họp BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện triển khai ngay tình huống cấp bách, Mời Thường 

trực Huyện ủy, CT UBND huyện, lãnh đạo các phòng đơn vị TTYT, Công an, Ban CHQS, CVP, Trưởng các phòng 

10 giờ và 16 giờ 

xe đưa cơm đi khu 

cách ly Gia Cát. 



TCKH, KTHT, GD&ĐT, NN&PTNT, VHTT, TTVHTT&TT .. . . Tại phòng họp số 1. Các điểm cầu xã, thị trấn 

mời lãnh đạo các đồn Biên phòng, Hải quan ..CT UBND, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng QS, Công chức Văn 

phòng, VHXH, Kế toán, lãnh đạo các trường Tiểu học các xã, thị trấn dự họp tại điểm cầu xã,thị trấn, Giao CVP 

và TTYT chuẩn bị. GM số . . .Tets lúc 8 giờ 30 phút.  

- 14 giờ, Ban Cưỡng chế (thành lập tại Quyết định số 1924/QĐ-UBND) tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại 

lần cuối với hộ bà Vi Bích Văn, bị ảnh hưởng bởi dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng 

Đăng. Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Cưỡng chế, Trưởng các phòng, 

đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Công an huyện, Thanh tra huyện, Tư pháp, Nông nghiệp và 

PTNT, Ban QLDA ĐTXD huyện UBND, UBMTTQVN xã Hồng Phong. Tại Trụ sở UBND xã Hồng Phong. GM 

149. Xe 270.  
-14 giờ 30 UBND huyện tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn xã Lộc Yên, Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, LĐ, TBXH-DT, GD&ĐT, CTĐ . . . dự KH số 229. xe 

mượn. Giao Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

- 15 giờ 30, Ban Cưỡng chế (kiện toàn tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND) tổ chức tuyên truyền, vận động, đối 

thoại lần cuối với hộ ông Vy Văn Lợi, bị ảnh hưởng bởi dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn 

Đồng Đăng. Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Cưỡng chế, Trưởng các 

phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Công an huyện, Thanh tra huyện, Tư pháp, Nông 

nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD huyện UBND, UBMTTQVN xã Hồng Phong. Tại Trụ sở UBND xã Hồng 

Phong. GM 148. Xe 270. 
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Thứ bảy 

-8 giờ UBND tỉnh mời dự trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày Báo 

chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), tại Hội trường Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn, mời Đ/c 

Quy – PCT UBND huyện, TTVHTT&TT, GM số 226. Xe TTVHTT&TT huyện. 

-10 giờ 15 phút việc Đoàn công tác do đồng chí Đỗ Nam Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Trung 

Quốc làm Trưởng đoàn làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan về biện pháp thúc đẩy 

hợp tác với Quảng Tây, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM số 231. Xe 4039. 
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Chủ nhật 

 

  

 


