
   LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN CAO LỘC THÁNG 4/2022 (TUẦN 1) 

http://dichvucong.langson.gov.vn/ http://lichhopuyban.langson.gov.vn/ vào hàng ngày xử lý.  

 
Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện  
Văn phòng 

chuẩn bị 

04/4 

Thứ Hai 

-8 giờ Hội nghị giao Ban Thường trực Huyện ủy, tại Huyện ủy, mời CT UBND huyện dự họp, giao các phòng trình 

VB sang tiếp thu theo quy định. xe 567. 

-8 giờ Ban KTCK DD-LS mời họp xem xét đề nghị giảm tiền thuê tài sản của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị 

Lạng Sơn tại cửa khẩu Hữu Nghị, Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự họp, GM số 47.xe 469. 

-14 giờ Đoàn số 1 – của Thường trực Huyện ủy do Bí thư Huyện ủy trưởng đoàn, mời Đ/c Thịnh – PCT UBND 

huyện . . . . . làm việc tại Đảng ủy xã Hồng Phong. TB 155 xe 405 và xe 469, xuất phát lúc 13 giờ 30 tại sân Huyện 

ủy. 

-14 giờ Họp CT, các PCT UBND huyện tại phòng họp số 3 UBND huyện. Giao Đ/c Tuấn PCVP tham mưu và thông 

báo chuyển sang phòng họp số 3. GM số 95. 

- 14 giờ: Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh đối với phòng Tài 

chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ tại phòng họp số 1. TB 76. 

 

05/4 

Thứ Ba 

-7 giờ 30 Đoàn 936 kiểm tra PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn xã Tân Thành, 9 giờ 30 kiểm tra tại xã Xuân Long. TB 79 mượn xe Công an, Công an huyện làm trưởng 

đoàn. 

-8 giờ Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lấy ý kiến về nhân sự quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

(lần 1), tại phòng họp BTV Huyện ủy, Mời CT UBND huyện, Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện dự họp. CV số 934. xe 270.  

-8 giờ ngày 05/4 UBND tỉnh mời dự đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và 

tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng (từ năm 2018 -2021); nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, tại Hội trường 

tầng III, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Mời Đ/c Thịnh – PCT UBND huyện, phòng VHTT, TTVHTT&TT dự. 

GM 115, TB 161, xe 469. 

-8 giờ UBND tỉnh mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo, Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện cơ chế đặc thù của Tỉnh hỗ trợ giao đất tái định cư đối với các 

trường hợp bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để thực hiện các dự án đã triển khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ 

năm 2004 đến nay, tại phòng họp tầng 4. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, giao phòng TNMT chủ trì 

phối hợp với phòng NN&PTNT, TTPTQ Đất tham mưu nội dung có tài liệu đính kèm GM, GM số 121. Xe 567. 
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-8 giờ Đoàn số 3 – của Thường trực Huyện ủy do CT UBND huyện trưởng đoàn, mời Đ/c Đông – PCT HĐND 

huyện, Công an huyện, Ban Tuyên giáo HU, LĐLĐ, phòng TNMT, KTHT, Đội TTĐT, CVP làm việc tại Đảng 

ủy thị trấn Đồng Đăng. TB 155 HOÃN do trùng cuộc họp BTV Huyện ủy thời gian kiểm tra sẽ thông báo sau. 

-8h00’: Tổng duyệt chương trình Lễ đón bằng công nhận xã Hợp Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tại 

UBND xã Hợp Thành, mời CVP và Đ/c Thu PCVP, Đại diện LĐ Phòng Nội vụ, NN&PTNT, Văn hoá - Thông tin, 

Trung tâm văn hoá huyện, Đ/c Tập CVVP, GM số 378, xe CVP. 

-14 giờ HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND, 

các Ban HĐND các xã, thị trấn Quý I năm 2022, tại Phòng họp số 1 và điểm cầu các xã, thị trấn. Mời Thường trực 

HĐND huyện, Đ/c Thịnh PCT UBND huyện dự .. . GM 74, Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp xem xét, thống nhất giao số lượng người làm việc năm 2022 đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, tại Phòng họp số 3 trụ sở UBND huyện. Mời CT UBND huyện chủ trì. 

GM số 91. Giao Nội vụ tham mưu chuyển sang phòng họp số 3.  

-17 giờ xe 469 đưa Đ/c Cường – PCT UBND huyện . . . . . . đi Gia Cát làm việc. 

06/4 

Thứ Tư 

-7 giờ 30 Đoàn 936 kiểm tra PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn xã Thạch Đạn, 9 giờ 30 kiểm tra tại xã Thanh Lòa, Đ/c Thành CVVP tham gia đoàn. TB 79 mượn xe 

Công an, Công an huyện làm trưởng đoàn.  

-8 giờ Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 4/2022, tại phòng họp số 1, UBND huyện. Mời TT Huyện 

ủy, Công an, TCKH, ban TGHU, Hội LHPN, Đ/c Tuấn PCVP. .. . CV 930, CV 931, Đ/c Thành CVVP thực hiện.  
-8 giờ UBND tỉnh mời dự họp xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết  của  HĐND  

tỉnh  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều Nghị  quyết  số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường – 

PCT UBND huyện dự họp, giao TCKH chuẩn bị nội dung. GM số 125. Thông báo 178 thay đổi thời gian họp sang 

ngày 08/4. 
-8 giờ 30 Lễ đón bằng công nhận xã Hợp Thành đạt chuẩn Nông thôn mới, tại UBND xã Hợp Thành . . . .mời TT 

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN,   .. . . . xe 567 và xe 270. 

-10 giờ 30 UBND huyện tổ chức Họp thống nhất phương án thực hiện thu hồi đất, thuê, trưng dụng đất phục vụ 

xây dựng Khu căn cứ chiến đấu xã Xuân Long, Tại phòng họp số 2 UBND huyện, Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện chủ trì, Giao phòng TNMT và Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số . . 

-14 giờ UBND tỉnh mời họp xem xét dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định về mức độ 

khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, Tại 

phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, Giao phòng TNMT tham mưu 

nội dung theo tài liệu đính kèm. GM số 122. xe 469. 

-14 giờ Sở Lao động –Thương binh và Xã hội mời dự Hội nghị Giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm 

năm 2022, Tại Hội trường tầng 3, Sở LĐ TBXH, mời Đ/c Thịnh – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng LĐ TBXH-

DT dự, GM số 18. Xe 567 

 



-14 giờ UBND xã Bảo Lâm mời dự Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương trao tặng cây giống Hồng không hạt 

Bảo Lâm cho nhân dân trên địa bàn xã để phát triển kinh tếnăm 2022, tại UBND xã Bảo Lâm, Đ/c Thịnh- PCT 

UBND huyện giao lãnh đạo phòng NN&PTNT dự, GM số 185. xe tự túc. 

-14 giờ 30 Thường trực HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 

2022, tại phòng họp số 1 HĐND, UBND huyện. GM số 77 . Giao Đ/c Hằng PCVP tham mưu.  

-16 giờ Xe 270 đưa đoàn công tác của huyện Cao Lộc đi kiểm tra tại khu trung chuyển hàng hóa, Đ/c Thu PCVP  . . 

. . . 

07/4 

Thứ Năm 

-7 giờ 30 Đoàn 936 kiểm tra PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn xã Yên Trạch, 9 giờ 30 kiểm tra tại xã Hòa Cư. TB 79 mượn xe Công an, Công an huyện làm trưởng 

đoàn.  

-8 giờ UBND huyện giao phòng TNMT dự họp rà soát chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, để phân bổ cho các huyện, 

thành phố và báo cáo kết quả. GM số 140 cả ngày. 

-8 giờ Huyện ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nhân sự quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tại Hội 

trường Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Mời các đồng chí UV BCH Đảng bô huyện, lãnh đạo các phòng đơn vị, Bí 

thư phó Bí thư các chi đảng bộ, CT HĐND, UBND các xã thị trấn . . .. CV 395. Xe 567. 

-9 giờ Huyện ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nhân sự quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tại Hội 

trường Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Mời các đồng chí UV BCH Đảng bô huyện. CV 396. Xe 567. 

-9 giờ 30 Huyện ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nhân sự quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tại 

phòng họp Ban thường vụ huyện ủy. Mời các đồng chí UV BTV Huyện ủy. CV 397. Xe 567. 

-8 giờ Ban QLDA ĐTXD tỉnh mời họp thống nhất chủ trương bãi đổ thải tại thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện 

Cao Lộc. tại trụ sở Ban QLDA ĐTXD tỉnh. UBND huyện giao lãnh đạo TTPTQĐ dự họp, Hoãn theo Thông báo 

số 413. 

- 14 giờ Hội nghị sơ kết đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng Quý 1, triển khai nhiệm 

vụ Quý 2 năm 2022, tại phòng Họp số 1. Mời TT Huyện ủy chủ trì, giao TTPTQ Đất chuẩn bị. Đ/c Trung CVVP 

tham mưu. CVP thực hiện. 

- 13h30’ xuất phát đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch và cơ sở vật chất trường học tại xã Bảo Lâm; xã Thụy 

Hùng. Mời Đ/c Thịnh – PCT UBND huyện, đại diện LĐ và Cán bộ phòng GD&ĐT, LĐ phòng TC-KH, LĐ Văn 

phòng, đại diện phòng KT & HT, Trung tâm y tế huyện, Đ/c Thu PCVP, Phòng GD&ĐT tham mưu, CTr số 05, xe 

270. 

 

08/4 

Thứ Sáu 

-7 giờ 30 Đoàn 936 kiểm tra PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn xã Lộc Yên, 9 giờ 30 kiểm tra tại xã Hải Yến, Đ/c Thành CVVP tham gia đoàn. TB 79 mượn xe Công 

an, Công an huyện làm trưởng đoàn.  

-8 giờ  Sở Tài chính mời họp Tổ công tác liên ngành thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 1852/QĐ-

UBND ngày 14/9/2021, Đ/c Cường – PCT UBND huyện giao lãnh đạo phòng TCKH dự họp và báo cáo kết quả. 

GM số 43.  

 



-8 giờ Ban Chỉ đạo thu Ngân sách Nhà nước huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm 

vụ quý II năm 2022, tại phòng họp số 1. GM số 94, Thông báo 86 thay đổi thời gian. Giao Chi cục Thuế tham 

mưu.  
-8 giờ Đoàn số 1 – của Thường trực Huyện ủy do Bí thư Huyện ủy trưởng đoàn, mời Đ/c Thịnh – PCT UBND huyện 

. . . . . làm việc tại Đảng ủy xã Hợp Thành. TB 155 xe 405 và xe 469, xuất phát lúc 7 giờ 30 tại sân Huyện ủy.  
 

-8 giờ 30 Sở Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, 

tại phòng họp số 2 UBND huyện, Mời lãnh đạo UBND huyện, phòng KTHT, Đội TTĐT dự tập huẩn, giao Đ/c Thành 

CVVP thực hiện. GM số 29. 

-14 giờ UBND tỉnh mời dự họp xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND  

tỉnh  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều Nghị  quyết  số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường – 

PCT UBND huyện dự họp, giao TCKH chuẩn bị nội dung. GM số 125. Thông báo 178 thay đổi thời gian họp. Xe 

469. 

-14 giờ Sở TNMT mời họp xin ý kiến thống nhất đối với dự thảo Đề án để xin chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong việc chấm dứt thực hiện hỗ trợ đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự 

án theo kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019, tại tầng 1 nhà C 

Sở TNMT. UBND huyện giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung. Đ/c Cường – PCT UBND huyện ủy quyền lãnh đạo 

phòng TNMT và TTPTQ Đất dự họp báo cáo kết quả. GM số 151, xe tự túc. 

-14 giờ Ban Dân tộc tỉnh đến thăm, tặng quà cho 19 người có uy tín trên địa bàn huyện tại phòng họp số 1. Mời Đ/c 

Thịnh – PCT UBND huyện, phòng LĐ TBXH-DT, Đ/c Hằng PCVP dự. Giao phòng LĐ TBXH-DT và Đ/c Hằng 

PCVP thực hiện. KH số 24. 

-15 giờ Ban QLDA ĐTXD tỉnh mời họp thống nhất chủ trương bãi đổ thải tại thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện 

Cao Lộc. tại tầng 3 trụ sở Ban QLDA ĐTXD tỉnh. UBND huyện giao lãnh đạo TTPTQ Đất dự hop báo cáo kết quả. 

GM 414. 

09/4 

Thứ Bảy 

NGHỈ THEO QUY ĐỊNH  

10/4 

Chủ nhật 

NGHỈ THEO QUY ĐỊNH  

 


