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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện  
Văn phòng 

chuẩn bị 

30/4 

Thứ Bảy 

NGHỈ LỄ (Trực thường xuyên tại cơ quan)  

01/5 

Chủ nhật 

NGHỈ LỄ (Trực thường xuyên tại cơ quan)  

02/5 

Thứ Hai 

NGHỈ LỄ  (Trực cơ quan theo phân công)  

03/5 

Thứ Ba 

NGHỈ LỄ (Trực cơ quan theo phân công)  

04/5 

Thứ Tư 

- 8 giờ Họp giao ban Thường trực Huyện ủy, mời CT UBND huyện dự họp. xe 567. 

-08 giờ, UBND huyện họp xem xét việc thực hiện các thủ tục GPMB xây dựng hạ tầng khu dân cư để đấu giá quyền 

sử dụng đất; 09 giờ 30, họp thống nhất nội dung dự thảo báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất tái định 

cư tại khu TĐC Hoàng Văn Thụ. Mời Đ/c Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện, 

TN&MT, KT&HT, TC-KH, NN&PTNT, TTPTQĐ, UBND thị trấn Cao Lộc, UBND thị trấn Đồng Đăng. Tại phòng 

họp số 3, UBND huyện. GM 123, TB 106. 

-8 giờ, Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng trong việc thực hiện 

chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đối với 

phong NN PTNT tại phòng họp số 1. 

-Cả ngày mời Đ/c Đông PCT HĐND, Đ/c Huệ, Truyện, Mai đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại trụ sở Tiếp 

công dân. TB 107 

-14 giờ Ngày 04/5 Đoàn công tác số 3 – TT Huyện ủy làm việc với thôn, tổ dân phố tại xã Hồng Phong, mời Đ/c 

Nguyễn Duy Anh – CT UBND huyện trưởng đoàn, đ/c Tuyết UBKT, Đ/c Quyết Phó Ban TC, Đ/c Lâm Trưởng ban 

KTXH, Đ/c Chi CV Ban TG, KH số 98 của Huyện ủy, xe 567.   

-14 giờ UBND tỉnh mời dự Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội 

dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, 

sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại phòng họp trực tuyến tầng 3,trụ sở UBND 

tỉnh, giao phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 03/5. Mời Đ/c Thịnh 

– PCT UBND huyện. GM 168. Xe 469. 
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-14 giờ Văn phòng cùng đoàn công tác đi kiểm tra VSATTP trên địa bàn huyện. Đ/c Thu PCPV trưởng đoàn. Đ/c 

Tuyên CVVP tham mưu.  

05/5 

Thứ Năm 

-8 giờ Đoàn kiểm tra Hội đồng nhân dân tỉnh đến kiểm tra tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 

của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc đối với vụ việc của bà Lăng Thu Hương, trú tại thôn Khuổi Mươi, xã Thụy 

Hùng, huyện Cao Lộc; ông Hoàng Tuấn Trang, trú tại Khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tại phòng họp 

số 1, Mời lãnh đạo HĐND huyện, CT UBND huyện, Ban Pháp chế . . . ..Giao Thanh tra huyện và Ban tiếp công dân 

, Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. GM số 125, xe 567 đi thực địa lúc 7 giờ 30 phút cùng Đoàn mời CT UBND huyện, 

Chánh thanh tra. Đ/c Tuấn PCVP sau đó mới về họp. 

-8 giờ Sở Xây dựng mời họp xem xét đề nghị của Sở Y tế về điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống 

xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện giao phòng TNMT chủ trì phối hợp với 

phòng KTHT tham mưu nội dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 04/5/2022. Mời Đ/c Cường – 

PCT UBND huyện dự họp. GM số 45. xe 469. 

-14 giờ Ngày 04/5 Đoàn công tác số 3 – TT Huyện ủy làm việc với thôn, tổ dân phố tại xã Hồng Phong, mời Đ/c 

Nguyễn Duy Anh – CT UBND huyện trưởng đoàn, đ/c Tuyết UBKT, Đ/c Quyết Phó Ban TC, Đ/c Lâm Trưởng ban 

KTXH, Đ/c Chi CV Ban TG, KH số 98 của Huyện ủy, xe 567.  

-14 giờ UBND huyện Cao Lộc tổ chức cuộc họp đánh giá công tác thực hiện việc cải thiện chỉ số DDCI huyện Cao 

Lộc Quý I, phương hướng triển khai thực hiện các giải pháp trong 09 tháng cuối năm 2022 Tại phòng họp số 01, Trụ 

sở HĐND và UBND huyện, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, mời TP VHTT, Nội vụ, LĐ TBXH-DT, 

TCKH, TNMT, KTHT, Tư Pháp, CVP . . . . . GM số 126. (thay thế GM 117). Giao CVP và TCKH tham mưu.  
-14 giờ UBND huyện mời họp nắm tình hình hoạt động của Ban Quản lý công trình Đồi Cốc Cọt, tại UBND xã 

Thanh Loà. Mời Đ/c Thịnh – PCT UBND huyện chủ trì, Mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, Lãnh đạo các phòng 

VHTT, Nội vụ, LĐ TBXH-DT, TCKH, Tư Pháp và Công an huyện . . . .  GM 129, TB 110. Đ/c Hằng PCVP tham 

mưu. Xe 270 xuất phát lúc 13 giờ 15 tại sân UBND huyện. 

 

06/5 

Thứ Sáu 

- 7 giờ 15 phút Huyện ủy tổ chức họp Ban Thường vụ huyện ủy, tại phòng họp BTV Huyện ủy, Mời CT UBND 

huyện, Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, xe 567. 

-7 giờ 30 Sở TNMT mời dự kiểm tra hiện trạng thửa đất để xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc xin chủ 

trương bán đấu giá quyền giá dụng đất tại Đồng Đăng và thị trấn Cao Lộc. UBND huyện giao TP TNMT và lãnh đạo 

phòng TCKH dự làm việc báo cáo kết quả. GM số 215. Giao Đ/c Tuấn PCVP phối hợp bố trí họp tại phòng họp 

số 1 UBND huyện.  

- 8 giờ Đoàn công tác số 3 – TT Huyện ủy  làm việc với thôn, tổ dân phố tại xã Hợp Thành, mời Đ/c Nguyễn Duy 

Anh – CT UBND huyện trưởng đoàn, Đ/c Tuyết UBKT, Đ/c Quyết Phó Ban TC, Đ/c Quyên TP LĐTBXH, Đ/c Chi 

CV Ban TG, KH số 98 của Huyện ủy, xe 567 (các Thôn Đại Sơn, Phai Luông). 

-8 giờ UBND tỉnh mời dự Họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô 

thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá 

- Dự kiến 8 giờ 

Đoàn kiểm tra 

của Huyện ủy 

kiểm tra Chi bộ 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

tại phòng họp số 

1 Mời các đồng 

chí Đảng viên 

dự làm việc. Chi 



thực trạng về công tác quản lý, quy hoạch nghĩa trang, phương hướng nhiệm vụ công tác quản lý và quy hoạch nghĩa 

trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại phòng họp tầng 4 UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. 

Giao phòng KTHT, TNMT tham mưu nội dung dự họp. GM số 173. Xe 469. 

-8 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo hướng dẫn của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục 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 

KTHT chuẩn bị nội dung tài liệu đính kèm GM. GM số 170, HOÃN theo Thông báo số 239. 

-8 giờ 30 UBND huyện tổ chức buổi Phát động "Tháng Nhân đạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022" trên địa bàn huyện Cao 

Lộc, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Cao Lộc. Mời lãnh đạo UBND tỉnh, Hội CTĐ tỉnh, TT Huyện ủy, HĐND, 

Đ/c Thịnh – PCT UBND huyện, UBMTTQVN huyện . . .. . CVP và CTĐ huyện tham mưu. Giao Đ/c Ngôn, Trang 

CVVP thực hiện. GM số 130. Xe 270. 

-10 giờ xe 567 đưa CT UBND huyện, Đ/c Trung PCT Nội vụ đi Hà Nội họp về sáp nhập Thôn theo NQ 818.  

-13 giờ 30 Sở VHTT mời dự  khảo sát thực tế và họp góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết HĐND tỉnh về đặt, đổi tên 

đường phố năm 2022, mời Đ/c Thịnh – PCT UBND huyện, TP VHTT, UBND thị trấn Cao Lộc GM số 32. Xe 469.  

- 13 giờ xe 270 từ sân UBND huyện để đưa Đoàn công tác đi sân bay Nội bài- Hà Nội, Giao Đ/c Tiêu Nội vụ phụ 

trách.    

- 14 giờ, UBND huyện họp xem xét thu hồi đất để xây dựng nhà văn hóa xã Phú Xá. Mời đồng chí Hoàng Mạnh 

Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ 

tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Phú Xá. GM 127. 

-14 giờ Sở Tư Pháp mời họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phươngthực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữnggiai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại Sở 

Tư Pháp. UBND huyện giao lãnh đạo phòng LĐ TBXH-DT dự họp. GM số 2054. 

-15 giờ 30, UBND huyện họp thống nhất phương án thực hiện thu hồi đất, thuê đất, trưng dụng đất phục vụ xây dựng 

Khu căn cứ chiến đấu xã Xuân Long. Mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan: 

Ban CHQS huyện, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Xuân Long tại phòng họp số 2. GM 

131. THAY ĐỔI THỜI GIAN SANG 15 giờ 30 phút ngày 06/5. TB 111.  

ủy chuẩn bị hồ 

sơ làm việc.  

07/5 

Thứ Bảy 
  

08/5 

Chủ nhật 
  

 


