
LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN CAO LỘC THÁNG 7/ 2021 (TUẦN 3) 

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 

12/7 

Thứ hai 

- 8 giờ Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý II năm 2021, Ủy quyền GĐ 

NHCSXH huyện dự họp. tại Hội trường tầng 4, Chi nhánh NHCSXH tỉnh. GM số 266. 

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

-8 giờ UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm cán bộ cấp xã Xuân Long . . . . . mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện 

chủ trì, giao Nội vụ chuẩn bị. GM số 168 xe 270. 

-13 giờ 30 Hội đồng xét điều động viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022 họp xét duyệt 

tại phòng họp số 2, UBND huyện, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, giao GD&ĐT, Nội vụ chuẩn bị. 

GM số 171. 

-14 giờ Chủ tịch UBND huyện . . . . . tiếp công dân định kỳ đầu tháng 7/2021 tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND 

huyện Cao Lộc. BC số 209. Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc.  

 

13/7 

Thứ ba 

- 5 giờ đoàn công tác UBND huyện Cao Lộc đi làm việc tại biên giới khu vực đồn Ba Sơn. UBND huyện giao CVP 

trưởng đoàn, mời đại diện Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, sở TNMT, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh. Đ/c Thành CVVP 

tham mưu. HOÃN do phía bạn bận công tác. 

-7 giờ 15 Sở GTVT xem xét việc điều chỉnh dự án Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản 

Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, UBND huyện giao Ban QLDA, KTHT cung cấp hồ sơ thiết kế sửa chữa 

đoạn tuyến từ Km7+318- Km10+903 và làm việc với đoàn, báo cáo kết quả. GM số 2045. Xe tự túc. 

-8 giờ UBND tỉnh Họp chuyên đề xem xét nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng 

công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, UBND huyện 

giao TP KTHT nghiên cứu tài liệu gửi kèm, báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 12/7. Mời Đ/c Cường 

– PCT UBND huyện dự họp. GM số 271. Xe 4039. 

-8 giờ 30 Đoàn lễ viếng huyện Cao Lộc đi viếng đám tang tại Bắc Sơn xe 405 và xe Mượn. Đoàn lễ viếng tại Thái 

Nguyên xe 469. 

-13 giờ 30 UBND huyện mời Họp đánh giá kết quả và thống nhất kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

trong thời gian tiếp theo đối với các dự án: Xây dựng khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, Trụ sở Chi cục Thuế huyện 

Cao Lộc, Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Tại phòng họp số 1, Trụ 

sở UBND huyện. GM số 167. giao TTPTQ Đất chuẩn bị, Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc.  
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-14 giờ 45 UBND tỉnh thăm, kiểm tra vườn trồng Mắc ca của hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng tại thôn Nà Thà, 

xã Yên Trạch, Mời CT UBND huyện, TP NN&PTNT, CT UBND xã Yên Trạch. UBND huyện giao phòng 

NN&PTNT chuẩn bị báo cáo làm việc. Gửi về UBND tỉnh trước 17 giờ ngày 12/7/2021. GM số 274. Xe 469. 

-15 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường họp nội dung “làm rõ hồ Sơ đất đai và xem xét đề nghị của ông Vũ Phong 

Quyết, ông Nguyễn Đức Huy về san gạt, cải tạo mặt bằng tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc” GM 304. TB 141, UBND 

huyện giao lãnh đạo phòng TNMT dự họp báo cáo kết quả. 

14/7 

Thứ tư 

-7 giờ 30 Tỉnh ủy Lạng Sơn mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ Tư, Phòng họp Ban Chấp hành, 

tầng 4, Trụ sở Tỉnh uỷ, mời CT UBND huyện dự họp. CV số 310. Xe 469. 

-8 giờ Sở Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Lang Sơn năm 2021 ̣ -2022 và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Vero cell) bất hoạt của Sinopharm 

cho cán bộ y tế, tại điểm cầu TTYT huyện, UBND xã, thị trấn. GM số 102. GM số . . . Giao Đ/c Thành CVVP hỗ 

trợ TTYT kết nối các điểm cầu xã, thị trấn. 

-8 giờ Họp Tổ thẩm định, rà soát sửa đổi Quyết định thành lập Đội quản lý trật tự đô thị (tổ 2179), tại phòng họp số 

3, UBND huyện, Giao Đội TTĐT chủ trì phối hợp phòng Tư Pháp, Nội vụ chuẩn bị tài liệu họp. GM số 169. . . . CVP 

chủ trì.  
-8 giờ Ban chỉ đạo nghiên cứu biên soạn lịch sử huyện mời họp lấy ý kiến cuốn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 

1930-2020, tại phòng họp BTV huyện ủy, mời . . . . CVP dự, CV 04. 

-13 giờ 30 Sở Tài chính thẩm định Quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Cao Lộc, mời lãnh đạo UBND huyện, TP TCKH, Nội vụ dự làm việc. 

TB số 1877. UBND huyện ủy quyền TP TCKH, Nội vụ dự báo cáo kết quả. 

-13 giờ 30 Hội đồng thẩm định các Nhiệm vụ quy hoạch và đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

mời Đ/c Cường – PTC UBND huyện dự họp 02 nội dung, giao KTHT nghiên cứu tài liệu kèm GM này tham mưu 

nội dung dự họp trước 14 giờ ngày 13/7. GM số 79. Xe 4039. 

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp rà soát tình hình thực hiện, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Phòng họp 

tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, mời CT UBND huyện, lãnh đạo phòng TCKH dự, GM số 277 . .. giao TP TCKH chuẩn 

bị nội dung giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp. Xe 469. 

-14 giờ Sở TNMT mời dự thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng 

Sơn, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, UBND xã Hợp Thành dự tại Phòng họp tầng 2, Chi cục Bảo vệ môi 

trường. GM số 302. Xe 4039. CVP xin ý kiến chỉ đạo của PCT UBND huyện ủy quyền TP TNMT dự .. 

-14 giờ Đảng ủy xã Yên Trạch mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự hội nghị sơ kết 6 tháng và trao tặng quy hiệu 

Đảng. GM số 04. Xe 270. 

- 14 giờ Sở Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, tại phòng số 2 UBND huyện mời lãnh đạo, CBCC phòng Nội 

vụ dự. GM số 129. Đ/c Thành CVVP thực hiện. 

 



15/7 

Thứ năm 

- 5 giờ đoàn công tác UBND huyện Cao Lộc đi làm việc tại 03 khu vực biên giới thuộc đồn Ba Sơn. UBND huyện 

giao CVP trưởng đoàn, mời đại diện Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, sở TNMT, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh. Đ/c Thành 

CVVP tham mưu. HOÃN. 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tại phòng họp số 1, UBND huyện, mời đại diện BCĐ, 

UBBC huyện, ,. GM số 270. Thông báo thay đổi 376. GM số 175. 

-10 giờ Ban QLKKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn mời họp xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Khang Việt Hà xin 

đấu nối giao thông dự án Khu kinh doanh Dịch vụ Thương mại -Tổng hợp tại cửa khẩu Hữu Nghị với Quốc lộ1, ại 

tầng 4 Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị.Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng KTHT dự họp. GM số 

50. Xe .4039 . . CVP xin ý kiến chỉ đạo của Đ/c Cường – PCT UBND huyện.  

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem xét nội dung xây dựng dự thảo văn bản của Tỉnh uỷ về quán triệt 

và tăng cường công tác chỉ đạo các nội dung về phát triển công nghiệp và thương mại tại Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết XVII của Đảng bộ tỉnh; nội dung xây dựng kế hoạch cải tạo 

lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh, Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, mời Đ/c Cường- PCT UBND 

huyện dự họp. GM số 272. Xe 4039. Giao KTHT tham mưu, báo cáo nội dung dự họp với lãnh đạo UBND huyện 

trước 10 giờ ngày 14/7. HOÃN. 

-14 giờ sở TNMT mời họp tháo gỡ vướng mắc tại cụm công nghiệp Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tại Phòng họp 

tầng 1, nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TP TNMT dự họp, GM số 306. xe 

4039. 

-14 giờ UBND huyện mời họp thông qua Dự thảo Biên bản kiểm toán NSĐP năm 2020 của các đơn vị được kiểm 

toán, tại phòng họp số 1, mời CT UBND huyện, các phòng đơn vị được kiểm toán. GM số 176. 

 

16/7 

Thứ sáu 

- 8 giờ UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 7/2021, tại phòng họp số 1. Mời CT UBND huyện chủ trì. UBND 

huyện giao CVP, thủ trưởng các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo trước 02 ngày. GM số 172. 

-8 giờ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn mời đại diện lãnh đạo HĐND huyện Cao Lộc đến dự kỳ họp 

thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026, Hội trường HĐND -UBND tỉnh Lạng 

Sơn. GM 412. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự họp. xe 4039. 

-8 giờ Bộ CHQS tỉnh mời UBND huyện, Ban CHQS huyện, UBND xã Công sơn dự Khảo sát, lựa chọn vị trí khu 

đất quy hoạch thay thế sân bay Mẫu Sơn, tại xã Mẫu Sơn. GM số 21. CVP đề xuất cử lãnh đạo QS huyện, phòng 

TNMT dự họp báo cáo kết quả. Xe Quân sự huyện. 

- 14 giờ UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện Cao Lộc, tại phòng họp số 1, UBND 

các xã, thị trấn. GM số 170. CVP, Nội vụ, NN&PTNT tham mưu. 

-17 giờ 30 BCĐ hiến máu nhân đạo tỉnh mời dự tiệc tại nhà hàng New, GM số 19, 19 giờ 30 BCĐ hiến máu nhân 

đạo tỉnh mời Dự Hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu và khai mạc Chương trình Hành trình đỏ 

 



tỉnh Lạng Sơn năm 2021, Hội trường Thành ủy -UBND thành phố Lạng Sơn, Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện 

dự GM số 276. xe 469. 

17/7 

Thứ bảy 

-8 giờ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo HĐND huyện Cao Lộc 

đến dự kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026, Hội trường HĐND -

UBND tỉnh Lạng Sơn. GM 412. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự họp. xe 4039. 

Đi khám bệnh tại 

Hà Nội. 

18/7 

Chủ nhật 

  

 

 


