
LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN CAO LỘC THÁNG 7/ 2021 (TUẦN 4) 

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 

19/7 

Thứ hai 

-8 giờ Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp CT các PCT UBND tỉnh, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự 

họp nội dung 1,2. Tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh, GM số 283. Xe 4039. Giao phòng TCKH tham mưu 

nôi dung 1, phòng NN&PTNT tham mưu nội dung 2, báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 18/7/2021 

(chủ nhật). HOÃN theo TB số 388. 

-8 giờ Cụm thi đua số 10 họp triển khai giải bóng chuyền hơi, tại phòng số 2. Mời Đ/c Hằng PCVP, CHủ tịch Công 

đoàn dự họp. GM số 340.  

-8 giờ 30 Sở NN&PTNT mời dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại sản phẩm Na Chi Lăng và sản phẩm 

OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2021, Hội trường UBND huyện Chi Lăng. GM số 79. UBND huyện giao TP NN&PTNT, 

Công ty TNHH Đại Nguyễn, HTX hồng Hải Yến xe 270 đi từ 7 giờ 30. 

-9 giờ Ban Pháp chế HĐND tỉnh mời dự họp thẩm định mở rộng thành phố Lạng Sơn, Phòng họp trực tuyến 2, tầng 

3, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Mời CT UBND huyện dự họp. GM số 480. Xe 469. 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức họp báo 6 tháng đầu năm 2021, Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, mời CT 

UBND huyện dự. GM số 372. Xe 469. 

-14 giờ UBND xã Cao Lâu mời Hội nghị phát động phong trào toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tại xã Cao Lâu. UBND huyện giao Công an huyện dự chỉ đạo. GM 652. 

-14 giờ 30 Sở Xây dựng mời họp V/v khảo sát thực địa vị trí đề xuất dự án Khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng 

của dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (Đoạn Km3+700 đến Km18) của UBND huyện Cao Lộc, UBND huyện 

giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TTPTQ Đất dự họp. GM số 80. Xe 

4039, tại thực địa. 

-15 giờ Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân 

tại phòng họp số 1. GM 219. Đ/c Hằng – PCVP tham mưu. 

Gửi báo cáo B400 

và BC công ty 

Thành Long. 

20/7 

Thứ ba 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức Lễ ra quân phát triển kinh tế số tỉnh Lạng Sơn năm 2021, tại huyện Chi Lăng, Mời CT 

UBND huyện, lãnh đạo phòng VHTT, NN&PTNT GM 282, xe 469 xuất phát lúc 7 giờ 20 phút tại sân UBND 

huyện. 
-8 giờ Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2021, mời TT HĐND, các ban HĐND, 

UBMMTQ, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND, đại diện lãnh đạo các phòng liên quan, CVP dự tại phòng họp số 1. 

GM 213. Đ/c Hằng – PCVP tham mưu. 

-8 giờ Sở KH&CN mời dự Hội nghị Đào tạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  

 

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


ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. UBND huyện giao Đ/c Tuấn PCVP, Đ/c Thành CVVP . . . dự GM số 180. xe tự túc. 

-8 giờ Ban Tuyên giao tỉnh ủy và Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng năm 2021 băng 

hình thức trực tuyến, tại phòng họp số 2, tầng 3 UBND huyện. CV 508. Giao Đ/c Hiếu CVVP tham mưu. 

-8 giờ LĐLĐ tỉnh mời dự chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương" năm 2021 tại xã Thanh Lòa, Mời 

Đ/c Cường – PCT UBND huyện, Lãnh đạo phòng LĐ, TBXH-DT .. . .. dự . . CTr 20. xe 270. 

-8 giờ UBMTTQ mời Dự hội nghị lần thứ bảy UBMTTQ huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024, UBND huyện ủy 

quyền TP TCKH Dự họp báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm. GM 43. 

-13 giờ 30 Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp CT các PCT UBND tỉnh, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện 

dự họp nội dung 1,2. Tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh, GM số 285. Xe 4039. 

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

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp xem xét dự thảo Kế hoạch cưỡng chế thi hành án đối với ông Hoàng Văn Chót, 

xã Yên Trạch, tại phòng họp số 1, UBND huyện. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì. Giao Đ/c Tuấn 

PCVP và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc chuẩn bị. GM số 178, HOÃN. 

-14 giờ UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, Hội trường tầng 3, Trung tâm Bồi 

dưỡng Chính trị huyện Cao Lộc. Giao phòng LĐ. TBXH-DT, CVP thực hiện. GM số 179.  

-14 giờ Ban KTCKĐĐ-LS mời dự họp thống nhất phương án tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-

19 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Số: 55/GM-BQLKKTCK. CVP đã báo không dự họp được do bận 

các cuộc họp khác. 

- Làm việc với Công ty VCCU (tiêu thụ sp nông sản) UBND huyện mời các phòng NN&PTNT, KTHT, VP, 

các HTX, đại diện nhà vườn . . . họp tại phòng số 1. 

21/7 

Thứ tư 

- 7 giờ 30 Họp đoàn 2173 thống nhất một số nội dung triển khai kế hoạch và kiểm tra tại TT. Cao Lộc, xã Hợp 

Thành. 8 giờ kiểm tra địa bàn. CVP chủ trì, Đ/c Tuyên CVVP tham mưu. KH số 266. xe 270. 

-8 giờ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mời dự tập huấn triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2021, tại nhà hàng NEW, Giao phòng TCKH tham mưu cử 

người dự. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TP TCKH, CVP, Đ/c Đông TCKH dự. GM số 88. Xe CVP. 

- 8 giờ Ban Dân vận Huyện ủy, đưa lãnh đạo báo nhân dân thường trú tại Lạng Sơn làm việc tại xã Hải Yến, Gia 

Cát. Xe 4039.  

-8 giờ Ban Tuyên giao tỉnh ủy và Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn hoạt động báo cáo viên công tác dư luận xã 

họi năm 2021 băng hình thức trực tuyến, tại phòng họp số 1, tầng 3 UBND huyện. CV 508. Giao Đ/c Thành CVVP 

tham mưu. 

- 8 giờ Huyện ủy làm việc với Chi bộ phòng TNMT, mời CT UBND huyện dự làm việc. CV 510. HOÃN 

 



-14 giờ UBND tỉnh Họp xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết mười năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

06/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị đến năm 

2015 và những năm tiếp theo và ba năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại phòng 

họp tầng 4 trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự hop, giao phòng KTHT tham mưu nội dung. 

GM số 284. Xe 4039. 

-14 giờ sở TNMT mời thẩm định hồ sơ xin thuê đất của Công ty Cổ phần Hoàng Nam LS, Tại khu đất xin thuê, Lô 

M3, M4 Cụm Công nghiệp địa phương số 2. UBND huyện giao lãnh đạo Ban QLDA huyện, phòng TNMT, KTHT 

dự báo cáo kết quả. Mời UBND thị trấn Cao Lộc, xã Hợp Thành dự họp. GM số 311.  

-14 giờ 30 Huyên ủy Chi Lăng mời Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tại Chi Lăng, mời CT UBND huyện, Đ/c 

Tuấn PCVP, Xe 469. 

22/7 

Thứ năm 

- 7 giờ mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện tặng quà gia đình chính sách tại xã Xuất Lễ .TB 178, xe Huyện 

ủy.  

- 7 giờ 30 mời Đ/c Đông, PCT HĐND huyện tặng quà gia đình chính sách tại xã Bình Trung, Hồng Phong. TB 178. 

Xe 270. 

- 7 giờ 30 Đoàn của UBND tỉnh có Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc công an tỉnh đến tặng quà tuyến Đồng 

Đăng, Mời CT UBND huyện, Trưởng công an huyện, GĐ TTYT, CVP, LĐ, TBXH-DT, GD&ĐT, Hội LHPN, 

phóng viên dự, giao phòng LĐ, TBXH_DT tham mưu. xe 469 và xe Công an huyện. CTr 28. CV số 1985. 

-8 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021 – 2025, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. Tài liệu kèm theo GM số 287. Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện dự họp. UBND huyện giao phòng TCKH tham mưu nội dung 1, phòng TNMT tham mưu nội dung 2. Xe 

4039. 

-8 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước và phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa 

ngân sách các cấp năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 -2025, tại phòng trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND 

tỉnh. CT UBND huyện ủy quyền TP TCKH chuẩn bị nội dung và tham dự họp. GM số 291.   

-8 giờ 30 Ban QLDA ĐTXD tỉnh mời thống nhất kế hoạch GPMB đến hết năm 2021 dự án Cải tạo nâng cấp Quốc 

lộ 4B. Tại nhà A, tầng 3, UBND huyện giao GĐ TTPTQ Đất dự họp. GM số 868.  
-8 giờ 30 Ban KTCKĐ Đ LS mời Về việc bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng 

Sơn thuê tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc (đợt 4). UBND huyện giao phòng KTHT, TNMT dự họp báo cáo kết 

quả. GM số 56.  

- 14 giờ Mời CT UBND huyện tặng quà gia đình chính sách tại xã Yên Trạch, thị trấn Đồng Đăng. TB 178. Xe 

469. 

 



-14 giờ Ban QLKTCKĐĐ-LS mời Họp thống nhất nội dung liên quan Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tại phòng họp tầng 3, trụ sở Ban QLKTCKĐĐ-LS, mời Đ/c Cường – 

PCT UBND huyện dự họp, giao phòng TNMT, KTHT nghiên cứu tài liệu tham mưu trước 10 giờ 21/7. GM số 54. 

Xe 4039.  
-14 giờ Sở Tư Pháp mời Họp tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức 

giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất trên từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa 

đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Phòng họp tầng 2, Sở Tư pháp. UBND huyện ủy quyền TP Tư 

pháp dự báo cáo kết quả. CV số 2702. 

23/7 

Thứ sáu 

- 7 giờ 15 phút, mời Đ/c Cường Phó Bí thư TT Huyện ủy tặng quà gia đình chính sách tại xã Tân Thành, Xuân 

Long. TB 178. Xe . . . 

-7 giờ 30 Hội đồng thẩm định tỉnh mời họp Thẩm định các Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng Quy hoạch đô 

thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại Sở Xây dựng. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, giao KTHT và 

TNMT chuẩn bị nội dung báo cáo PCT UBND huyện trước 10 giờ ngày 22/7. GM số 89. Xe 4039. 

-8 giờ UBND tỉnh mời 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. UBND huyện giao phòng KTHT chuẩn 

bị nội dung dự họp. Mời CT UBND huyện. GM số 286. Xe 469. 

-8 giờ Ban CHQS huyện mời dự trao nhà tình nghĩa cho ông Phạm Minh Thu thương binh nạn nhân chất độc hóa 

học tại thôn An Tri, xã Bình Trung, Mời Đ/c Đông – PCT TT HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện dự. GM số 

10, xe 270, xuất phát lúc 7 giờ 15 phút tại sân UBND huyện. 

- 13 giờ 30 Họp Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Cao Lộc, tại phòng họp số 3, Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện chủ trì. Giao CVP và Quân sự huyện tham mưu, GM số 173. Thông báo số 171. Chuyển sang 13  

giờ 30 ngày 23/7. 

-14 giờ mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện tặng quà gia đình chính sách tại thị trấn Cao Lộc. TB 178, xe 

Huyện ủy.  

-14 giờ Huyện ủy mời dự chương trình tổng duyệt Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tại Nhà 

văn hóa huyện, CV 09.  

-14 giờ Sở KH&ĐT Họp xem xét Dự thảo bước 1 Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, Tại phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. UBND huyện giao phòng TCKH chuẩn bj nội dung. Mời 

CT UBND huyện, lãnh đạo phòng TCKH dự họp.GM số 56. Xe 469. 

-14 giờ Sở Tài chính mời họp về việc thống nhất (1) Thống nhất phương án về việc điều chuyển tài sản đoạn mương 

thủy lợi Rằng Cáy để làm cơ sở giao cho UBND huyện Cao Lộc quản lý. UBND huyện giao TP NN&PTNT, lãnh 

đạo phòng TCKH dự, GM số 166. Báo cáo lại kết quả. 

 



-15 giờ UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị, tại phòng họp Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự làm việc, 

GM số 293. Xe 4039. (sau khi họp xong BCĐ phòng không nhân dân huyện). 

24/7 

Thứ bảy 

- Buổi sáng xe 270 đưa đoàn công tác của Huyện ủy đi công tác tại xã Xuất Lễ. Thời gian xuất phát Đ/c Hải CVP 

sẽ liên hệ . . . Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị 03 xuất quà tặng đồn BP và 02 điểm chốt. 

-14 giờ Hội đồng BT, HT&TĐC huyện họp thông qua phương án BT, HT&TĐC các dự án: Công trình Xuất tuyến 

110kv sau TBA 220kv Lạng Sơn, Xây dựng khuôn viên khu ao thị trấn Cao Lộc, Trường Mầm non xã Hợp Thành. 

Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng, lãnh đạo các cơ quan: Trung 

tâm PTQĐ, TN&MT, KT&HT, NN&PTNT, TC-KH; đại diện các đơn vị Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự ánphát triển 

điện lực -Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Ban QLDA ĐTXD huyện; lãnh đạo UBND và công chức Địa chính 

các xã, thị trấn: Cao Lộc, Hợp Thành, Phú Xá. Địa điểm tại Phòng họp số 1 Trụ sở UBND huyện. GM 181 . 

 

25/7 

Chủ nhật 

   

26/7 

Thứ hai 

- 7 giờ 30 Sở KH&ĐT kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại huyện Cao Lộc. 

UBND huyện giao phòng NN&PTNT dự thảo Báo cáo, chuẩn bị hồ sơ,. TB 177. Mời ...UBND huyện, TP 

NN&PTNT, CVP, Công an, Quân sự, NN&PTNT, Xí nghiệp KTCCTTL . . .dư làm việc GM số 183. . . gửi về 

UBND huyện trước 23/7/2021. Chủ tịch UBND huyện giao TP NN&PTNT, Phó ban chỉ đạo PCTT và TKCN 

huyện báo cáo trước đoàn kiểm tra. xe 270. 

-7 giờ 30’: Mời Đ/c Thúy, Phó trưởng Ban Pháp chế; Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn dự kỳ họp thứ 

Hai HĐND thị trấn Đồng Đăng. TB 229. Xe 158 xuất phát lúc 7 giờ tại sân UBND huyện. 

-8 giờ Hội NCT huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2016-2021, tại 

Hội trường BCH Huyện ủy, Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự, xe 469.    

- 8 giờ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, tại Huyện ủy, mời CT UBND huyện, PCT HĐND 

huyện, Đ/c Cường - PCT UBND huyện và các phòng chuyên môn có nội dung trình dự họp, Xe 469 (trực thực 

hiện nhiệm vụ tại Huyện ủy) CV 512. Giao CVP và Đ/c Ngôn đôn đốc tài liệu.  

-Buổi sáng xe 4039 đưa Đ/c Tùng Phó trưởng ban Tuyên giáo đi công tác tại Hà Nội, 02 ngày. Giao Đ/c Hưng lái 

xe chuẩn bị HOÃN do dịch Covid-19.  

-13 giờ 30 Sở TNMT mời họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư khai thác mỏ cát, 

sỏi Tân Liên, xã Tân Liên và xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. UBND huyện giao lãnh đạo phòng TNMT dự họp báo 

cáo kết quả. GM số 312. 

-14 giờ họp Hội đồng kỷ luật theo Quyết định số 2170 (công chức UBND thị trấn Cao Lộc), tại Phòng họp số 3, 

trụ sở UBND huyện Cao Lộc, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, giao Nội vụ tham mưu. GM số 177 

- 14 giờ Công an huyện chủ trì Tổ chức Hội nghị theo NĐ 03/2019  .. 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm . . .tại Hội trường công an huyện. GM số 1293. Mời CT UBND huyện dự chủ trì, CVP dự. xe 

469. 

 



-16 giờ, UBND huyện tổ chức họp xem xét tiến độ thực hiện công tác cấp Giấy CNQSD đất, thống nhất áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt VPHC đối với ông Hoàng Văn Lùng (Công ty TNHH Thành 

Long). Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan: Tư pháp, TN&MT, 

KT&HT, Thanh tra, Đội Quản lý TTĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, UBND xã Yên Trạch. Địa điểm tại Phòng 

họp số 3, Trụ sở UBND huyện. GM 184. Giao Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung cuộc họp. 

27/7 

Thứ ba 

-7 giờ mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện. TB 178. Xe 469, 270 . .Đ/c Hằng PCVP và phòng 

LĐ, TBXH-DT tham mưu. 

-7 giờ 30’: Mời Đ/c Đông, PCT HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn dự kỳ họp thứ Hai 

HĐND xã Hòa Cư. TB 229. Xe 4039.  

- 7 giờ 30 Mời Đ/c Hà, Phó trưởng Ban KT - XH; Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn (Đ/c Phong – Phó 

trưởng công an huyện, Đ/c Tuấn CVP) dự kỳ họp thứ Hai HĐND xã Mẫu Sơn. xe Công an huyện xuất phát 6 giờ.  

TB 229.  

-8 giờ Sở Xây dựng mời họp xem xét đề nghị tài trợ lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư khu đô thị mới trên địa 

bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn của Công ty cổ phần tập đoàn SM, Phòng họp số 1, tầng 2, Sở Xây 

dựng. GM 90. UBND huyện giao phòng KTHT tham mưu. Mời lãnh đạo UBND huyện, UBND thị trấn Đồng 

Đăng, xã Hồng Phong. Hoãn theo Thông báo số 134. 

-8 giờ khai mạc Hội thi BCV, TTV giỏi năm 2021, tại Trung tâm VHTT&TT huyện. mời các đồng chí lãnh đạo, 

CBCC dự. Giao Đ/c Hưng Bảo vệ, Đ/c Tiến CVVP lắp đặt vận hành Cổng phun khử khuẩn trước 17 giờ ngày 26/7. 

-9 giờ UBND tỉnh tổ chức Họp xem xét tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công và hỗ trợ người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, phòng họp tầng 4, tại 

trụ sở UBND tỉnh. UBND huyện giao phòng LĐ, TBXH-DT tham mưu nội dung họp, báo cáo Đ/c Cường - PCT 

UBND huyện trước 16 giờ ngày 26/7/2021. GM số 300. Xe 469.  

-9 giờ 30 UBND tỉnh thăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam DIOXIN, tại tầng 3 phòng TCKH huyện, mời CT 

UBND huyện, Ban dân vận huyện ủy, VP Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Hội PN, Ban CHQS 

huyện, LĐ TBXH-DT, Hội DIOXIN, UBND xã Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc, đại diện các hộ dân . .    GM 186.   

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp thống nhất việc bố trí công tác, giải quyết chế độ nguyên Phó Chủ tịch UBND 

xã Thanh Lòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại phòng họp số 3, Giao Nội vụ chuẩn bị. Mời CT UBND huyện chủ trì. 

GM số 182. 

-14 giờ Sở TNMT mời giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thành Long tại Báo cáo số 08/BC-TL, Phòng họp 

tầng 1, nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung báo cáo Đ/c 

Cường UBND huyện trước 10 giờ ngày 26/7. GM số 320, xe 469. 

 

28/7 

Thứ tư 

-7 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức Họp thường kỳ tháng 7 năm 2021, tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh (cả ngày) 

mời CT UBND huyện dự họp. UBND huyện giao các phòng tham mưu nội dung dự họp, báo cáo CT UBND huyện 

 



trước 10 giờ ngày 27/7. phòng TCKH nội dung 1,2,3; phòng Nội vụ nội dung 8; phòng LĐ TBXH-DT nội dung 5; 

phòng KTHT nội dung 6; phòng NN & PTNT nội dung 7, Văn phòng nội dung 4. GM số 289. CV 2988. Xe 469. 

- 7 giờ 30 Mời Đ/c Đông, PCT HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn dự kỳ họp thứ Hai HĐND 

xã Xuất Lễ. TB 229. Xe 270; xuất phát 6 giờ 30. 

-7 giờ 30’: Mời Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn dự kỳ họp thứ Hai HĐND xã Cao Lâu. TB 229. Xe 

270, xuất phát lúc 6 giờ 30.  

-7 giờ 30’: Mời Đ/c Hà, Phó trưởng Ban KT - XH; Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn dự kỳ họp thứ Hai 

HĐND xã Hợp Thành. TB 229. Xe 4039. 

-7 giờ 30’: Mời Đ/c Thúy, Phó trưởng Ban Pháp chế; Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn dự kỳ họp thứ Hai 

HĐND xã Hải Yến. TB 229. Xe 4039. 

-7 giờ 30 Bộ CHQS tỉnh kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân huyện Cao Lộc năm 2021, UBND 

huyện giao Ban CHQS huyện tham mưu. Yêu cầu 7 giờ các đồng chí có mặt đông đủ. Tại Ban CHQS huyện. xe 

CVP.  

-7 giờ 30 UBND huyện Kiểm tra việc xử lý tài sản công của xã Bình Trung sau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã, tại xã Bình Trung. UBND huyện giao lãnh đạo phòng TCKH thực hiện. GM số . . . xe tự túc. 

-10 giờ Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện, VP . .  dự Công bố QĐ điều động 

bổ nhiệm giám đốc Ngân hàng Agribank Cao Lộc, tại Hội trường Agribank Cao Lộc. VP chuẩn bị 02 giỏ hoa chúc 

mừng. Xe  . . . 

- 13 giờ 45: Mời Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn dự kỳ họp thứ Hai HĐND thị trấn Cao Lộc. TB 229. 

-14 giờ UBND tỉnh Lạng Sơn về họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, tại phòng số 1 và các điểm cầu xã, thị trấn. TB 410, GM 310, GM 191. Mời Bí thư Huyện ủy, CT HĐND 

huyện dự chỉ đạo, mời CT UBND huyện dự chủ trì. Riêng BCĐ phòng chống dịch của UBND  thị trấn Cao Lộc dự 

tại phòng họp số 2 UBND huyện. 

- 14 giờ UBND huyện họp triển khai công tác diễn tập chiến đấu trị an . . . mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện 

chủ trì. Giao Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung. GM số 190. Ban CHQS huyện tham mưu. Chuyển sang họp 

tại phòng họp số 3, tầng 2 UBND huyện. 

-13 giờ 45 UBND huyện tổ chức họp xét khoảng cách các nhà trường trên địa bàn huyện . . . .  giao phòng GD&ĐT 

chuẩn bị. Đ/c Hằng CPVP đôn đốc. GM số 189. Chuyển sang họp tại phòng họp số 4, tầng 3 UBND huyện. 

-14 giờ UBND thị trấn Đồng Đăng tổ chức Hội nghị phát động phong trào "Cán bộ, Nhân dân thị trấn Đồng Đăng 

tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân, xây 

dựng thị trấnvững mạnh toàn diện" năm 2021, tại tầng 3, UBND thị trấn Đồng Đăng. GM số 613. 

-17 giờ Bế mạc Hội thi BCV, TTV giỏi năm 2021, tại Trung tâm VHTT&TT huyện. mời các đồng chí lãnh đạo, 

CBCC dự. 



-17 giờ 30 phút Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT mời lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện, VP . .  dự bữa cơm 

thân mật sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và chia tay Đ/c Nông Văn Hành giám đốc Ngân hàng Agribank Cao 

Lộc nghỉ hưu. Tại nhà hàng The Pride.  

29/7 

Thứ năm 

7 giờ 30 HĐND huyện họp kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại nhà văn hóa huyện 

Cao Lộc. Giao CBCC văn phòng phục vụ. các xe 469. 4039. 

 

30/7 

Thứ sáu 

-7 giờ 30 xe Đội TTĐT và 03 đồng chí Đội TTĐT, Đ/c Hiếu, Tuyên CVVP lấy 02 nhà bạt Trung đội từ Ban CHQS 

huyện lên điểm chốt phòng chống dịch tại cửa khẩu Hữu Nghị. CVP đã nhờ chiến sỹ biên phòng Hữu Nghị hỗ trợ 

dựng nhà bạt. 

-8 giờ HĐND huyện họp kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại nhà văn hóa huyện 

Cao Lộc. Giao CBCC văn phòng phục vụ. xe 469. Chương trình buổi chiều đã được Chủ tọa kỳ họp thống nhất 

chuyển lên thực hiện xong trong buổi sáng. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo đại biểu đến dự họp lúc 8 

giờ ngày 30/7/2021. UBND huyện giao các phòng, đơn vị chức năng giải trình tại Hội trường. 

-8 giờ UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụquý III năm 2021, tại phòng họp số 1, UBND huyện. Mời Đ/c 

Cường -PCT UBND huyện, Lãnh đạo công an huyện, KTHT, Đ/c Tuấn PCVP . . . dự GM 299. Giao Đ/c Thành 

CVVP chuẩn bị, đường truyền thiết bị. 

-8 giờ Sở TNMT mời giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thành Long tại Báo cáo số 08/BC-TL, Phòng họp 

tầng 1, nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường. GM số 320 hoãn nay họp lại theo Thông báo số 158, UBND huyện 

giao lãnh đạo phòng TNMT dự họp, báo cáo kết quả. CVP đề xuất lãnh đạo UBND huyện thông tin đến lãnh đạo 

Sở TNMT biết việc cử lãnh đạo phòng dự họp. xe 4039. 

-8 giờ Sở Tư pháp mời họp tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản 

lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại tầng 2 sở Tư Pháp. mời lãnh đạo 

HĐND, UBND huyện Cao Lộc. GM số 2813. UBND huyện giao lãnh đạo phòng Tư Pháp, VHTT dự họp báo 

cáo kết quả. CVP đề xuất lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện thông tin đến lãnh đạo Sở Tư Pháp biết việc cử 

lãnh đạo các phòng dự họp. 

 

31/7 

Thứ bảy 

-7 giờ 30 Đ/c Tuấn CVP và Hội CTĐ huyện đi Bảo Lâm dự trao tặng nhà đại đoàn kết. Xe CVP.  

-7 giờ 45 xuất phát đi viếng đám tang Mẹ vợ Đồng chí Vi Văn Đông – PCT HĐND huyện Đình Lập, tại Thôn Khe 

Mạ, xã Đình Lập huyện Đình Lập. Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện làm trưởng đoàn, mời Đ/c Lâm Trưởng ban 

KTXH-HĐND huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ, Đ/c Ngôn CVVP  . . . đi viếng. Xe 270. Giao phòng Nội vụ chuẩn 

bị tiền lễ và dải băng đen. 

- 8 giờ khai trương trụ sở Báo Công Lý tại 28 đường Trần Hưng Đạo – Phường Chi Lăng, mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện, Đ/c Hiếu CVVP dự, xe 4039.  Đã Đặt lãng hoa 02 tầng chúc mừng. 

 

 

 


