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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

21/6 

Thứ hai 

-8 giờ Huyện ủy tổ chức họp giao ban Thường trực Huyện ủy, mời CT UBND huyện dự họp, giao phòng Nội vụ 

tham mưu và dự tiếp thu. Xe 469. 

- 08 giờ, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức họp để xem xét công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị để 

thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án: Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng. Mời đồng 

chí Lê Trí Thức, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Cưỡng 

chế, Các thành viên Ban cưỡng chế, Công ty cổ phần Hoàng Hà tại Phòng họp số 1, UBND huyên. GM 153, Thông 

báo số 149. HOÃN. 

-9 giờ mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng VHTT, TTVHTT&TT, Đ/c Hằng PCVP đi tặng hoa chúc 

mừng kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, xe 270. 

- 14 giờ, UBND huyện họp xem xét tình hình thực hiện công tác giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, mời Chủ 

tịch UBND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện, các Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ huyện. Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND huyện. GM số 151, Giao ban tiếp 

công dân huyện tham mưu đôn đốc. 

 

22/6 

Thứ ba 

 

- 7 giờ 15 xe 4039 đưa Đ/c Chiến UVBTV huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức đi công tác tại thị trấn Đồng Đăng . . . 

đón tại Huyện ủy lúc 7 giờ 15 phút. 

-8 giờ Sở Xây dựng mời xem xét đề nghị của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn về xây dựng bổ sung cụm 

xử lý nước sạch Nà Tâm, Tập trung tại Sở Xây dựng, UBND huyện giao lãnh đạo phòng KTHT dự họp báo cáo kết 

quả. GM số 67. 

-10 giờ 30 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chủ chốt về công tác cán bộ, mời Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, CT 

UBND huyện dư họp tại Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh, CV số 271, Xe 405 và xe 469. 

-14 giờ Họp tổ công tác 175 thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số CCHC 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, tại phòng họp số 2, UBND huyện, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ 

trì, Giao CVP và Nội vụ tham mưu, các phòng đơn vị chuẩn bị ý kiến phát biểu. GM số 152 . 

-16 giờ UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, tại điểm cầu Tỉnh, Huyện và các xã, thị trấn. Mời Thường trực Huyện ủy, mời các thành viên BCĐ phòng 

chống dịch COVID-19 huyện, các xã thị trấn. Mời CT UBND huyện trủ trì điểm cầu UBND huyện. GM số 237, 

GM số 157. Giao CVP, TTYT, Đ/c Thành, Tuyên thực hiện. 
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23/6 

Thứ tư 

-7 giờ 30 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6 năm 2021 (kỳ 3), tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND 

tỉnh. Mời CT UBND huyện dự họp, giao các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ 

ngày 22/6. Phòng GD&ĐT nội dung 1, phòng TNMT nội dung 2,3,4; Công an huyện nội dung 5, phòng VHTT nội 

dung 6, 8; Văn phòng (Đ/c Tuyên) nội dung 7; phòng Nội vụ nội dung 9. (họp cả ngày) GM số 230. Công văn số 

2452/VP-THNC gửi tài liệu. (Buổi sáng mời CT UBND huyện dự Xe 469, buổi chiều mời Đ/c Quy – PTC UBND 

huyệnvdự họp, xe 4039). 

-8 giờ Họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với 

các đơn vị sự nghiệp, Tại phòng họp số 1. Mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện chủ trì. GM số 155. 

-14 giờ Huyện ủy mời dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ tháng 6, Mời CT UBND huyện, Đ/c Đông – PCT 

HĐND huyện, Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, CVP và Đ/c Ngôn CVVP đôn đốc tài liệu dự họp. CV 436, 

Huyện ủy Thông báo 98 chuyển sang họp ngày 23/6. Xe 469. 

- 14 giờ sở Y tế tổ chức hướng dẫn trực tuyến tới các huyện, các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19, tại phòng số 1 UBND huyện. GM số 97. GM số 158. Giao CVP và Đ/c Thành CVVP thực hiện.  

-15 giờ Trung tâm GDTX& GDNN mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ dự lấy ý kiến bổ 

nhiệm lại Giám đốc TT GDTX& GDNN, GM số ..xe 4039,  

-15 giờ Hội nghị sơ kết Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ 6 tháng đầu năm 2021. Tại phòng họp số 3, UBND 

huyện. Chi ủy thực hiện, mời các đồng chí đảng viên nghiên cứu tài liệu chuẩn bị ý kiến phát biểu 

 

24/6 

Thứ năm 

-8 giờ ngày 24 và sáng ngày 25. Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ thứ 9, Mời Bí thư Huyện 

ủy, CT UBND huyện dự nội dung 5, Báo cáo của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xem xét phương 

án điều chỉnh phạm vi mở rộng thành phố Lạng Sơn. CV 265, Xe 469. 

-8 giờ UBND tỉnh mời Dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2021, tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. mời Đ/c Cường – 

PCT UBND huyện dự, GM số 238, xe 4039. 

-14 giờ UBND tỉnh mời dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, tại tầng 4 UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM số 240. Xe 469. 

-14 giờ Thường trực HĐND huyện họp đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện một 

số Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 tại phòng họp số 1. GM 147.  

-15 giờ UBND huyện mời thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm công chức lãnh đạo phòng Nội vụ, tại 

Phòng họp số 2, trụ sở UBND huyện, Mời CT UBND huyện chủ trì, giao Nội vụ chuẩn bị, CV số 1672 . 

 

25/6 

Thứ sáu 

-7 giờ 30 phút:  
- Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Đ/c Thúy, Phó trưởng Ban Pháp chế, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên 

địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tân Liên. TB 144. Xe 4039;  

- Mời Đ/c Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Lâm, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa 

dự kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Cao Lộc. TB 144. Xe 469, xuất phát lúc 7 giờ 15 phút;  

 



- Mời Đ/c Đông, PCT HĐND, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Cao Lâu. 

TB 144. Xe 270, xuất phát 7 giờ kém 15 phút; 

- Mời Đ/c Hà, Phó trưởng Ban KT-XH, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND thị 

trấn Đồng Đăng. TB 144. Xe Huyện ủy. 

- 13 giờ 30 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc 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 6/2021, UBND huyện 

ủy quyền lãnh đạo TTPTQ Đất dự họp báo cáo kết quả. GM số 268. 

- 14 giờ, UBND huyện họp thống nhất phương án giải quyết nội dung kiến nghị của Ban LL mặt trận B400 tỉnh 

Lạng Sơn, mời đ/c Hoàng Mạnh Cường, PCT UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan: TM&MT, Tư pháp, Nông 

nghiệp và PTNT, Thanh tra huyện, Công an huyện, Đội Quản lý TTĐT huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

UBND xã Thanh Loà. Địa điểm tại Phòng họp số 3. GM 156. Giao Đ/c Tuấn, PCVP tham mưu.  

- 15 giờ 30 phút, UBND huyện họp thống nhất phương án giải quyết đơn của ông Âu Viết Kín. Mời Đ/c Hoàng 

Mạnh Cường, PCT UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan: TM&MT, Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm PTQĐ 

huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND thị trấn Đồng Đăng. Địa điểm tại Phòng họp số 3. GM 161, 

TB, giao đ/c Tuấn, PCVP đôn đốc. CHUYỂN SANG 15 giờ 30 phút. 

- 19 giờ Cơ quan và Công đoàn VP tổ chức  . . .  

26/6 

Thứ bảy 

-3giờ 30 xe 270 đưa Đoàn công tác từ TTYT huyện đi sang Đường Hùng Vương để đón công dân về cách ly trên 

địa bàn huyện. Xe 270.  

- 7 giờ 30 CVP, Đ/c Tập, Tuyên CVVP và phòng LĐ, TBXH-DT phối hợp TTYT huyện đến phòng khám đa khoa 

khu vực Đồng Đăng kiểm tra phương án đón công dân về cách ly tại địa bàn huyện. Xe CVP. 

 

27/6 

Chủ nhật 

 

-8 giờ UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân lãnh đạo . . . vi phạm về đất đai, xây dựng 

trên địa bàn xã Thanh Lòa (Công văn số 117/VP-KT ngày 17/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn), tại phòng 

số 1, UBND huyện. Mời CT UBND huyện chủ trì, giao Đ/c Tuấn PCVP, Nội vụ tham mưu. GM số 160. 

 

28/6 

Thứ hai 

-7 giờ 30 Khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ, Tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện ủy 

quyền lãnh đạo Ban CHQS huyện dự họp, GM số 239. 

-8 giờ Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy kỳ 6 tháng đầu năm 2021, Mời các đồng chí UV BCH Huyện ủy dự họp, 

xe 469. 

-8 giờ 30 KBNN huyện mời dự công bố bổ nhiệm Giám đốc KBNN huyện, tại tầng 3, KBNN huyện. Mời Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện, Đ/c Tuấn PCVP tham mưu tặng hoa. Xe 4039. 

-9 giờ UBND tỉnh mời họp xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá cây giống xuất vườn 

của một số cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình), Mời 

Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự, giao phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung, GM số 251. Xe 270.  

-10 giờ Kiểm toán nhà nước Khu vực X về việc công bố Quyết định Kiểm toán năm 2020 tỉnh Lạng Sơn và trao 

tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”, UBND tỉnh mời các sở, ngành, đơn vị dự Hội nghị, tại 

tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện, TCKH dự họp, GM số 248, xe 4039. 

 



- buổi sáng xe 469 đưa Đ/c Tuyên, Đ/c Tập đi phòng khám đa khoa đồng đăng đón F1 và F0. Xe CVP đi sau 

đôn đốc.  

-13 giờ 30 phút:  

- Mời Đ/c Thúy, Phó trưởng Ban Pháp chế, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND 

xã Lộc Yên. TB 144. Đ/c Hằng PCVP mượn xe. 

- Mời Đ/c Đ/c Chủ tịch UBND huyện, đ/c Lâm, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên 

địa dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hợp Thành. TB 144. Xe 469. 

- Mời Đ/c Hà, Phó trưởng Ban KT-XH, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã 

Tân Thành. TB 144. Xe 270. 

-14 giờ Sở TNMT mời mời họp xin ý kiến dự thảo Quy định cơ chế tài chính thực hiện Dự án Khu tái định cư và 

dân cư do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí để xây dựng Dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tại phòng họp 

tầng 4 nhà C -Sở Tài nguyên và Môi trường, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TNMT, Ban QLDA huyện dự 

họp, giao phòng TNMT tham mưu nội dung dự họp báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 25/6. GM 

số 269, xe 4039. 

-15 giờ Ủy ban nhân dân huyện mời các thành phần tham dự làm việc với đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực X, tại 

Tại phòng họp số 1, tầng 3 trụ sở UBND huyện, Mời CT UBND huyện dự chủ trì, Giao CVP và phòng Tài chính – 

Kế hoạch huyện chuẩn bị nội dung, GM số 162. 

29/6 

Thứ ba 

 

-7 giờ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ Tư (mở rộng), mời CT UBND huyện dự họp, tại 

Phòng họp Ban Chấp hành, tầng 4, Trụ sở Tỉnh uỷ, CV số 267. HOÃN theo Công văn số 292.  

7 giờ 30 phút: 

- Mời Đ/c Đông, PCT HĐND, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hòa Cư. 

TB 144. Xe 4039. 

- Mời Đ/c Hà, Phó trưởng Ban KT-XH, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã 

Bình Trung. TB 144. Xe 270. 

-7 giờ 30 Thường trực Huyện ủy tổ chức họp giao ban Thường trực Huyện ủy, mời CT UBND huyện dự họp tại 

Huyện ủy, Xe 469.  

-8 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét đề xuất bàn giao lại Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị 

(cũ) cho Cục Hải quan, UBND huyện giao TP KTHT dự họp báo cáo kết quả, GM số 244, Thông báo số 347. 

-13 giờ 30 Sở Công thương mời Họp bàn các giải pháp quản lý đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 

từ vùng dịch qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, GM số 

45. Xe 469. 

- 13 giờ 15 phút xe 270 xuất phát từ UBND huyện đi cùng Đoàn kiểm tra kỳ thi THPT trên địa bàn huyện Cao 

Lộc.  

-14 giờ HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ Nhất, mời Đ/c Quy – PCT UBND huyện dự, xe 4039. 

 



-14 giờ, UBND huyện họp xem xét giải quyết đơn của ông Trần Minh Bách và đơn của bà Đặng Lệ Thoa, mời Chủ 

tịch UBND huyện, các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Chi cục Thuế, Văn phòng HĐND 

và UBND, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, UBND thị trấn Đồng Đăng tại Phòng họp số 3, Trụ sở UBND huyện. 

GM 163. Giao Phòng TNMT tham mưu nội dung, đ/c Tuấn, PCVP đôn đốc. 

- 15 giờ kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND huyện.  

30/6 

Thứ tư 

- 3 giờ 30 xe 270 đến TTYT huyện đưa cán bộ y tế đi sang đường Hùng Vương để đi Bắc Giang đón công dân theo 

Kế hoạch.  

-7 giờ 30 UBND tỉnh Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn 

huyện Cao Lộc trong 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm tra thực tế hiện trường một số dự án đang thực hiện trên địa 

bàn huyện Cao Lộc, tại thực địa sau đó quay về dự họp tại phòng họp số 1. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, 

TTPTQ Đất, TNMT, KTHT, TCKH. . . Đ/c Tuấn PCVP tham mưu đôn đốc báo cáo, hồ sơ làm việc, GM số 252, 

GM số 164. . .. .. xe 270. 

-13 giờ 30 Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện. GM 150. .. giao CVP và CBCC VP tham mưu. 

-14 giờ UBND tỉnh mời họp xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá cây giống xuất vườn 

của một số cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình), tại 

phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Mời lãnh đạo UBND huyện dự, giao phòng NN&PTNT 

chuẩn bị nội dung, GM số 251. TB số 345 Xe 270. CVP tham mưu với CT UBND huyện xin phép lãnh đạo UBND 

tỉnh không tham dự họp được. 

-14 giờ Ban QLKKTCK Đồng Đăng – Lạng sơn mời họp thống nhất nội dung Điều chỉnh cục bộ Đồ án 

Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01/9/2015. Tại tầng 3, Ban QLKKTCK Đồng Đăng – Lạng sơn 

UBND huyện giao lãnh đạo phòng KTHT dự báo cáo kết quả. GM số 43. 

-16 giờ Bế mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ, Tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, mời Đ/c lãnh đạo 

UBND huyện dự họp, UBND huyện giao lãnh đạo Ban CHQS huyện dự. Xe Quân sự. 

 

01/7 

Thứ năm 

-7 giờ 30 phút: 

 - Mời Đ/c Thúy, Phó trưởng Ban Pháp chế, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND 

xã Bảo Lâm. TB 144. Xe Huyện ủy 405. 

- Mời Đ/c Đ/c Lâm, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa dự kỳ họp thứ nhất HĐND 

xã Gia Cát. TB 144. Xe 158 Huyện ủy. 

- Mời Đ/c Đông, PCT HĐND, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Xuân 

Long. TB 144. Xe BHXH xuất phát lúc 7 giờ kém 15 phút, tại sân UBND huyện. 

- Mời Đ/c Cường PCT UBND huyện, đ/c Hà Phó trưởng Ban KT-XH, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn 

dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Phú Xá. TB 144. Xe 270.  

 



-8 giờ UBND tỉnh họp xem xét, giải quyết các vướng mắcvề công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Đường dây 

220kV Bắc Giang-Lạng Sơn, tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn, Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện dự họp, giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung. GM số 245. Xe 4039.  

-8 giờ UBND tỉnh mời Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831-04/11/2021), tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, trừ lãnh đạo UBND các huyện theo QĐ 97/QĐ-

BCĐ ngày 07/6/2021. GM 254. 

-8 giờ Sở Tài chính mời họp xem xét góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp 

năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2021; dự kiến năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 -2025, 

tại phòng họp số 2. Mời Lãnh đạo và cán bộ phòng TCKH dư họp, Đ/c Thành CVVP kết nối đường truyền trực 

tuyến. GM số 142-STC. 

-13 giờ 30: Mời Đ/c Đông, PCT HĐND, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND 

xã Hải Yến. TB 144. Xe BHXH. 

-14 giờ Họp Ban chỉ đạo cấp huyện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tại phòng họp số 1, UBND 

huyện giao phòng GD&ĐT tham mưu thực hiện. 

02/7 

Thứ sáu 

7 giờ 30 phút:  

- Mời Đ/c Thúy, Phó trưởng Ban Pháp chế, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND 

xã Thanh Lòa. TB 144. Xe 270, xuất phát lúc 7 giờ. 

- Mời Đ/c Đông, PCT HĐND, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Công 

Sơn. TB 144. Xe 469, xuất phát lúc 6 giờ 30 phút. 

- Mời Đ/c Dũng UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Đ/c Lâm, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, đại biểu 

HĐND huyện ứng cử trên địa bàn: CVP, Đ/c Huân LĐLĐ, Đ/c Phong – Phó trưởng CAH . . . dự kỳ họp thứ nhất 

HĐND xã Mẫu Sơn. TB 144. Xe Công an huyện xuất phát 6 giờ. 

- Mời Đ/c Hà, Phó trưởng Ban KT-XH, Đại biểu HĐND huyện ứng của trên địa bàn dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã 

Thạch Đạn. TB 144. Xe 270, xuất phát lúc 7 giờ. 

-8 giờ UBND tỉnh mời Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Tại phòng họp trực tuyến của 

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, GM số 256. Xe 4039. 

- 8 giờ sở NN&PTNT mời họp góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững trên 

đại bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030. Tại Phòng họp tầng III - Sở Nông nghiệp và PTNT. UBND huyện giao 

TP NNPTNT dự họp báo cáo kết quả, GM số 73.  

-8 giờ UBND huyện mời dự họp thông qua Báo cáo “Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cao Lộc thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, tại phòng họp số 1. Mời CT UBND huyện chủ trì, Giao TCKH chuẩn bị nội 

dung, Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 165. 

-14 giờ Ban KTCKĐ Đ – LS mời họp thống nhất nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu Trục trung 

tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000, tại phòng họp tầng 3 Ban KTCK Đ Đ –LS, mời 

Mời lãnh đạo 

HĐND huyện, 

UBND huyện, 

CVP, các PCVP 

dự chia tay Đ/c 

Hùng phó ban 

tuyên giáo. 17 giờ 

30. 



Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng KTHT dự họp, giao KTHT tham mưu. GM số 43, Thay đổi sang 

ngày 02/7 theo Thông báo số 48. Xe 4039. 

-15 giờ Sở NN&PTNT mời dự Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 

và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, UBND huyện giao Đ/c Hanh TP NN&PTNT dự họp, GM số 68. 

-15 giờ TT HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Hai HĐND huyện tại phòng Họp số 1. 

GM số 177. .Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

03/7 

Thứ bảy 

-8 giờ Đoàn khảo sát và UBND huyện đi khảo sát tại thực địa thị trấn Đồng Đăng, xã Hồng Phong triển khai 

“Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cao Lộc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Mời lãnh đạo 

UBND huyện chủ trì, mời các phòng đơn vị . . . . .. Giao TCKH và Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 165. Xe 270. 

 

 

04/7 

Chủ nhật 

 

  

 


