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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện  
Văn phòng 

chuẩn bị 

09/5 

Thứ Hai 

-8 giờ Đoàn Thanh tra Cục Hộ tịch – Bộ Tư Pháp công bố QĐ thanh tra tại phòng họp tầng 2 Sở Tư Pháp. Mời CT 

UBND huyện, TP Tư Pháp, UBND thị trấn Đồng Đăng dự CV 1999. Xe 567. 

-8 giờ Bí thư Huyện ủy làm việc tại thôn Tam Lung, Nà Pài xã Thụy Hùng, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện 

dự. Xe 469. 

-9 giờ Đội TTĐT mượn phòng số 4 họp xác minh, làm rõ các vấn đề về đất đai, công trình xây dựng tại khối 10, thị 

trấn Cao Lộc. GM 163.  

- 14 giờ  Bí thư Huyện ủy làm việc tại thôn Nhất Tâm, Pò Nghiều xã Thụy Hùng. Xe 405. 

-14 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 (Thôn Nà Ca, Pò Tang). 

-14 giờ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự Hội nghị khảo sát và 

tọa đàm phục vụ nghiên cứu bổ sung soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng năm 2022, tại Đồn 

Biên phòng CKQT Hữu Nghị. GM số 200, có tài liệu đính kèm. Xe 469. 

-14 giờ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế số Nông nghiệp nông thôn năm 

2022, tại phòng họp số 2 UBND huyện và các điểm cầu cấp xã, Huyện đoàn và Đ/c Thành CVVP thực hiện. CV 

2401 và CV 736. 

-14 giờ Sở NN&PTNT mời Họp xin ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên để 

phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND huyện ủy quyền TP NN&PTNT dự họp,. GM số 52. 

 

10/5 

Thứ Ba 

-8 giờ UBND tỉnh mời dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh  . . . . tại phòng họp trực tuyến 

tầng 3 UBND tỉnh.  Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM số 182. Xe 469. Thông báo 396 HOÃN. 

-8 giờ 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.  

-8 giờ Sở NN&PTNT Kế hoạch triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá lại hiện trạng rừng 29 dự án KH 51. UBND 

huyện ủy quyền TP NN&PTNT dự, Hạt kiểm lâm huyện làm việc với đoàn. Giao Phòng NN&PTTN tham mưu đầu 

mối liên hệ và chuẩn bị hồ sơ báo cáo làm việc. KH 51, đưa đoàn đi thực địa HOÃN. 

-8 giờ Đoàn công tác Ban chỉ huy TKCN và PCBL số 1 đi tuyến Tân Liên, Gia Cát, Tân Thành, Xuân Long; Đoàn 

số 2 đi tuyến Đồng Đăng, Bảo Lâm, PHú Xá và Bình Trung. Xe 469, xe Ban CHQS huyện.  
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- 13h45, ngày 10/5/2022, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Cường - PCT UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp, BCHQS 

huyện, phòng lao động TBXHDT... nắm tình hình phòng chống lụt bão tại xã Tân Thành. xe 405, xe 469 huyện xuất 

phát sân HU. 

- 14 giờ Mời CT UBND huyện tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân. Mời Đ/c Huỳnh, Chủ tịch UBMTTQ, Đ/c 

Lâm Trưởng ban KT-XH tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện. TB 107. Giao Ban tiếp công dân tham mưu.  

-14 giờ Hội đồng kiểm tra sát hạch Thống nhất các nội dung công việc phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công 

chức cấp xã không qua thi tuyển. . . tại phòng họp số 2. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì. Nội vụ tham 

mưu. GM số 133. Hoãn chuyển thời gian khác. 
-14 giờ 30 phút, Ban QLK KTCK Đồng Đăng LS mời dự bàn giao mặt bằng thi công Nút giao đấu nối dự án với 

Quốc lộ 1 tại Km1+590 (bên trái tuyến) tại Km1+590 Quốc lộ 1, sau đó họp thống nhất nội dung biên bản tại Công 

ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. UBND huyện giao lãnh đạo phòng KTHT dự họp báo cáo kết quả, GM số 66. 

11/5 

Thứ Tư 

-6 giờ 30 từ UBND tỉnh đi Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700-Km18) 

và dự án đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, TTPTQ 

Đất, TNMT . . .Giao TTPTQ Đất chuẩn bị báo cáo. Họp tại UBND xã Gia Cát, Đ/c Tuấn PCVP phối hợp đốn đốc. 

GM 176, HOÃN theo Thông báo 244. 

-8 giờ UBND tỉnh mời họp thống nhất danh sách đề nghị lập hồ sơ công nhận xã ATK, vùng ATK; xem xét dự thảo 

Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai công tác xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An 

toàn khu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. Mời CT UBND huyện dự họp, 

giao Nội vụ chuẩn bị nội dung. GM số 169. Xe 567.   

-8 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề kiểm điểm, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và 

xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố (kỳ 

tháng 4/2022) tại phòng họp tầng 4,trụ sở UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. Giao TTPTQ 

Đất và TNMT chuẩn bị nội dung trình lãnh đạo UBND huyện dự họp. GM số 180. Xe 469. 

-8 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục mua sắm tập 

trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn, tại phòng họp A3 

UBND tỉnh, giao TCKH tham mưu nội dung dự họp theo tài liệu kèm báo cáo CT UBND huyện để gửi ý kiến góp 

ý. GM 178. 

- 14 giờ xe 469 đưa Đoàn kiểm tra VSATTP đi kiểm tra tại Đồng Đăng, xuất phát lúc 13 giờ 40 phút từ sân UBND 

huyện.  

-14 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 

TCKH, KTHT chuẩn bị nội dung trình lãnh đạo UBND huyện dự họp. GM số 183.  Thay đổi sang 14 giờ ngày 12/5 

theo TB 248. 
- 14 giờ UBND huyện triển khai xây dựng Khu căn cứ chiến đấu xã Xuân Long, tại UBND xã Xuân Long. Mời Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện chủ trì, mời CA huyện, BCHQS huyện, Đ/c Tuấn PCVP, lãnh đạo các phòng: TNMT, 

 



KTHT, TCKH, NN&PTNT, Ban QLDA, TTPTQ Đất . . . giao Đ/c Tuấn PCVP đôn đốc TTPTQ Đất, ban QLDA . .  

chuẩn bị nội dung. GM số 135, xe 270.  

12/5 

Thứ Năm 

-8 giờ Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tại phòng họp số 1, 2 UBND huyện. CV 980. Giao Đ/c Thành CVVP 

thực hiện kết nối.  

- 8 giờ Đoàn công tác của Tỉnh ủy và Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh . . . do Bí thư tỉnh ủy làm trưởng 

đoàn làm việc tại thôn Cốc toong xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc. Mời CT UBND huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ, 

LĐTBXHDT, Văn phòng HU, TCKH, phóng viên . . ..dự làm việc xe 567, 158 xuất phát lúc 7 giờ 15 tại sân 

UBND huyện HOÃN. 

-8 giờ UBND tỉnh tổ chức họp tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 , Phòng họp tầng 4 , trụ sở UBND tỉnh. 

Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. GM 179. UBND huyện giao phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung 

trình lãnh đạo dự họp, Thay đổi sang 14 giờ ngày 17/5/2022 theo Thông báo số 251  
-8 giờ 3 Đoàn kiểm tra địa bàn huyện phòng chống bão lụt. Đoàn 1 do Bí Thư huyện ủy trưởng đoàn đi tuyến Đồng 

Đăng, Bảo Lâm, xe 405. .  . Đoàn 2 do CT UBND huyện trưởng đoàn đi tuyến Hồng Phong, Bình Trung xe 567. 

Đoàn số 2 do Đ/c Hoàng Mạnh Cường – PCT UBND huyện đi tuyến Tân Liên Gia Cát xe 469 (mời TP NN&PTNT, 

TNMT đi cùng đoàn số 3). 

-14 giờ UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động triển khai Nền tảng “Công dân số -Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh 

toán điện tử, Mời CT UBND huyện dự tại The Pride và Mời TT Huyện ủy, BTV huyện ủy, UBND huyện . . .  điểm 

cầu cấp huyện, cấp xã. Giao Phòng VHTT, Đ/c Thành CVVP tham mưu. GM số 184. GM số 138- UBND huyện. 

xe 567 đưa CT UBND huyện dự tại The Pride. 

-14 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 

TCKH, KTHT chuẩn bị nội dung trình lãnh đạo UBND huyện dự họp. GM số 183.  Thay đổi sang 14 giờ ngày 12/5 

theo TB 248. xe 469. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức họp xem xét quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng các trường học giai đoạn 2025-

2030 (2026-2031) và rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025 (2021-2026). Tại phòng số 1, Mời CT UBND 

huyện chủ trì, giao Nội vụ tham mưu. GM số 132. Giao Nôi vụ tham mưu chuyển thời gian họp hợp lý. 

 

13/5 

Thứ Sáu 

-7 giờ 30 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp để triển khai một số nội dung thuộc thẩm quyền, tại Phòng họp 

trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh (tầng 3). Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. UBND huyện giao TP 

TNMT chuẩn bị nội dung và cùng dự họp. GM số 404, xe 469.  

-8 giờ UBND tỉnh Tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng các nền tảng sau: Cài đặt sử dụng app “Công dân số -

Xứ Lạng”; Tạo tài khoản thanh toán điện tử MB Bank; Tải, cài đặt, sử dụng tài khoản người mua trên sàn thương 

mại điện tử Voso và Postmart, tại Sở TTTT và các điểm cầu cấp huyện Cấp xã. Giao Phòng VHTT, Đ/c Thành CVVP 

tham mưu. UBND huyện giao TP VHTT chủ trì điểm cầu huyện . . .  GM số 184 và GM số 138. 

 



-8 giờ 30 UBND huyện mời các sở ngành  . . . . .họp tư vấn giải quyết đơn tố cáo phòng Tài nguyên và Môi trường, 

tại phòng họp số 2. Mời CT UBND huyện chủ trì, giao Thanh tra chuẩn bị báo cáo, hồ sơ vụ việc. GM số 134, Đ/c 

Tuấn PCVP và thanh tra huyện tham mưu chuyển sang phòng họp số 2. 

-8 giờ Sở KH&CN tỉnh mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ 

chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2022, tại tầng 2 sở KH&CN. GM số 18, 

. Thông báo số 300. chuyển thời gian sang 13/5. 

- Từ 7 giờ 20 Công an mượn xe 270 đi các xã Cao Lâu Xuất Lễ  (cả ngày). .  

-10 giờ 15 xe 567 đưa CT UBND huyện sang UBND tỉnh cùng Đoàn CT UBND tỉnh đi Hà Nội làm việc với Bộ, 

ngành Trung ương xin ý kiến về phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn, TB 256. 

- 13 giờ 30 Ban Chỉ đạo đổi  mới,  phát  triển doanh  nghiệp  và  nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn tổ 

chức Hội nghị của Ban Chỉ đạo với các hợp tác xã trên địa  bàn  tỉnh, tại Hội trường tầng 2, Trụ sở HĐND -UBND 

tỉnh. Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự. GM 174, Thông báo 71 thay đổi thời gian. Xe CVP. 

- xe 469 đi Phú Bình đón anh em Đoàn đối tượng 2 về LS. Có mặt tại Phú Bình – Thái Nguyên lúc 16 giờ. 

-14 giờ Sở TTTT tổ chức Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của 

người dân thông qua ứng dụng “Công chức số-Xứ Lạng”; Hướng dẫn sử dụng chức năng xử lý phản ánh kiến nghị 

của người dân qua phiên bản Web  . . . Tại điểm cầu UBND huyện, các xã thị trấn. UBND huyện giao CVP , TP 

VHTT điểm cầu huyện. GM số 905. GM 142. 

14/5 

Thứ Bảy 
  

15/5 

Chủ nhật 
    

 


