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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện 
Văn phòng 

chuẩn bị 

05/7 

Thứ hai 

-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 Thụy Hùng. TB 144. Xe 4039 … 

- Mời Đ/c Đ/c Lâm, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa: Đ/c Phong, Tuấn, Liễu . 

. dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Xuất Lễ. TB 144. Xe Công an huyện. 

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

Trạch. TB 144. Xe 158. 

- 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 

Hồng Phong. TB 144. Xe 270… 

-8 giờ họp giao ban Thường trực Huyện ủy, mời CT UBND huyện dự họp, Xe 469. 

-8 giờ Sở TNMT mời họp về việc tiếp tục phối hợp rà soát danh mục các dự án phải thu hồi đất; danh mục dự án 

có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn, tại tầng 4 nhà 

C, Sở TNMT. UBND huyện giao TP TNMT dự họp báo cáo kết quả. GM số 238. Hoãn theo TB số 129. 

-10 giờ Đ/c Tiến CVVP và Đ/c Hưng Bảo vệ lắp cổng phun sương phục vụ Đại hội Hội LHPN huyện tại trung tâm 

VHTT&TT huyện. VP chuẩn bị Lãng hoa chúc mừng Đại hội. 

-14 giờ từ sân Trung tâm VHTT&TT huyện xe 469, 405 và xe thuê, xe cá nhân đưa đoàn đại biểu viếng nghĩa 

trang liệt sỹ huyện. Mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự. KH 247. 

-14 giờ kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi THPT Đồng Đăng; 15 giờ 

30 THPT Cao Lộc, GM số 50. Xe 270. 

-15 giờ Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Nhà văn hóa huyện, mời Chủ 

tịch UBND huyện dự phiên trù bị đại hội. xe 469. 

-  

06/7 

Thứ ba 

-7 giờ 30 Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Nhà văn hóa huyện, mời các 

đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, CVP dự đại hội. xe 469. 

-8 giờ Sở TNMT mời tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành của dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất muối công nghiệp (Công ty Cổ phần Kim Đạt), UBND huyện 

giao lãnh đạo phòng TNMT dự họp báo cáo kết quả. GM số 286. 
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-14 giờ Sở KH&ĐT Tổ chức kiểm tra thực địa tại khu đất đề xuất: Km6+200 đến Km6+500 bên phải tuyến QL1A, 

thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, phòng TNMT dự họp, GM số 

51. Xe 4039.  

-14 giờ Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện tổ chức cuộc họp xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã có 

thành tích trong thực hiện phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước và nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 

2021; các tập thể, cá nhân có thành tích phòng, chống dịch Covid-19, tại phòng họp số 1. Mời CT UBND huyện 

chủ trì, Giao Nội vụ và CVP chuẩn bị. GM số 166.  
-16 giờ 30 BHXH huyện tổ chức công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm vien chức quản lý BHXH huyện Cao 

Lộc, tại tầng ngân hàng NN&PTNT, Mời lãnh đạo UBND huyện, CVP, TP LĐ, TXBH-DT dự, xe 469. VP chuẩn 

bị 02 bó hoa. GM số 204. 

– 18 giờ mời CT UBND huyện, PCT UBND huyện đến thăm động viên đoàn công tác tại 02 điểm thi (TPHT Cao 

Lộc – CT UBND huyện, CVP, TP GD&ĐT. xe 469. THPT Đồng Đăng – Đ/c Cường – PCT UBND huyện , Đ/c 

Hằng PCVP, Loan PTP GD&ĐT. . . xe 4039). 

07/7 

Thứ tư 

-7 giờ 30 tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiêu nhân sự . .tại Huyện ủy. CV 484. Xe 469. 

-8 giờ UBND tỉnh mời Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực phía Bắc về Dự thảo Nghị định quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Tại phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở Sở Tài nguyên và 

Môi trường. mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, giao TNMT chuẩn bị nội dung báo cáo trước 10 giờ ngày 

06/7. GM số 260 xe 4039. 

-8 giờ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Huyện ủy lần 1 giới thiêu nhân sự . .tại Huyện ủy. CV 485. 

-8 giờ sở TNMT mời Kiểm tra thực địa và họp xem xét nội dung đềnghịcủa Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội, 

UBND huyện giao lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQ Đất dự họp báo cáo kết quả. GM số 292. 

-9 giờ tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiêu nhân sự . .tại Huyện ủy. CV 484. 

-9 giờ 30 phút tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiêu nhân sự . .tại Huyện ủy. CV 486. 

-10 giờ 45 tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Huyện ủy lần 2 giới thiêu nhân sự . .tại Huyện ủy. CV 485. 

-11 giờ tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy giới thiêu nhân sự . .tại Huyện ủy. 

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 6/2021 và kiểm điểm tiến độ thực 

hiện các dự án trọng điểm quý II/2021, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện dự họp, giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung, báo cáo trước 10 giờ ngày 06/7. GM số 259, xe 270. 

-14 giờ Hội nghị Đảng bộ quân sự huyện, mời CT UBND huyện dự họp, xe 469. 

 15 giờ, xe 4039 đưa đồng chí Tùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đi công tác tại Hà Nội. Giao Đ/c Hưng 

lái xe tạm ứng và chuẩn bị, Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc. 

 

08/7 

Thứ năm 

-8 giờ sở KH&ĐT - Đoàn kiểm tra số 1 kiểm tra dự án: Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (Bản Cưởm, Ba 

Sơn), mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TP KTHT, NN&PTNT, xí nghiệp KTCCTTL huyện, UBND xã dự, xe 

469. TB số 164. Giao phòng NN&PTNT tham mưu chuẩn bị tài liệu. 

 



-13 giờ 30 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh mời dự kiểm tra trực tuyến các cơ sở đóng gói Thạch đen 

theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, UBND huyện giao lãnh đạo phòng NN&PTNT, TTDVNN huyện 

dự họp báo cáo kết quả. CV số 421. 

-15 giờ 30 Sở KH&ĐT mời Họp xem xét phương án hướng dẫn, hỗ trợ các huyện trong việc cân đối bố trí vốn 

cho các danh mục công trình hạ tầng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2021, UBND huyện ủy 

quyền lãnh đạo phòng TCKH, Ban QLDA huyện dự họp, GM số 55. 

09/7 

Thứ sáu 

-7 giờ 30 Ban CHQS huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 

2021, tại Ban CHQS huyện, mời TT Huyện ủy, CT UBND huyện dự, Công an, VP, TCKH, KTHT, NN&PTNT… 

dự. KH 796. GM số 09. xe 469.  

-8 giờ UBND tỉnh họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân 

tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự 

họp. Giao phòng LĐ- TBXH-DT nghiên cứu tài liệu gửi kèm GM tham mưu nội dung họp, báo cáo lãnh đạo UBND 

huyện trước 10 giờ ngày 07/7. GM số 261, Thông báo số 365, thay đổi thời gian sang 8 giờ ngày 09/7. xe 270. 

-9 giờ Sở KH&ĐT mời Họp xem xét giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Công viên 

nghĩa trang tại thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Đ/c Vĩnh TP KTHT dự họp tại sở KH&ĐT. GM số 

54. 
-13 giờ 30 Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, tại phòng 

họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. Giao các phòng nghiên cứu tài liệu 

gửi kèm, báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 08/7. Phòng KTHT nội dung 1,2, phòng TCKH nội 

dung 3, phòng VHTT nội dung 4. GM số 263. xe 4039. 

 

10/7 

Thứ bảy 

  

 

 


