
LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN CAO LỘC THÁNG 7/ 2021 (TUẦN 1) 

http://dichvucong.langson.gov.vn/ vào hàng ngày xử lý. https://baocao.antoancovid.vn/web  

6 giờ, 12 giờ và 18 giờ hàng ngày. 

  

Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

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. 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://baocao.antoancovid.vn/web/guest/huong-dan1;%20Hotline:18006132


- 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 

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 

 

  

 


