
   LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN CAO LỘC THÁNG 5/2022 (TUẦN 3) 

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 

16/5 

Thứ Hai 

-8 giờ UBND tỉnh mời họp xem  xét giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác phòng, chống 

dịch COVID-19 giữa tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, phòng họp trực tuyến tầng 3,trụ sở 

UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp, GM 187. Xe 469. 

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

-8 giờ Đảng bộ xã Thanh Lòa mời Đ/c Đông – PCT HĐND huyện dự Hội nghị BCH Đảng bộ xã Thanh Lòa lần thứ 

5. GM số 05 xe 270. 

-10 giờ HĐTĐ huyện họp xét chọn tập thể, cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, 

công chức, viên chức huyện Cao Lộc thi đua thực hiện văn hóa công sở’ giai đoạn 2019 - 2025 đề nghị Chủ tịch 

UBND huyện tặng Giấy khen, tại phòng họp số 1. Mời CT UBND huyện chủ trì. Giao Nội vụ tham mưu. GM số 

140.  

-11 giờ . . . . CT UBND huyện, CVP, Đ/c Thành CVVP . . . . . . đi làm việc tại Hà Nội lúc 15 giờ . xe 567.  

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự 

GM số 185. Xe 469.  

-14 giờ UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng  5 năm 2022, tại phòng họp số 1, Mời CT UBND huyện 

chủ trì. Giao CVP, Đ/c Ngôn CVVP tham mưu. GM số 139, HOÃN họp theo Thông báo số . . . 

-15 giờ Sở KH&CN mời Dự Hội thảo Khoa học "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình 

phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội", tại sở KH&CN tỉnh. UBND huyện giao lãnh đạo phòng KTHT dự thay dự GM 

số 21.  

- Buổi chiều Đội TTĐT mượn phòng họp số 4. 

-16 giờ Trung tâm GDNN & GDTX Tổ chức Hội nghị bổ nhiệm cán bộ quản lý Trung tâm GDNN&GDTX tại Trung 

tâm GDNN & GDTX , Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ dự, xe 469.  

 

17/5 

Thứ Ba 

-6 giờ xe CVP đưa Đoàn công tác đi Thanh Lòa. 

-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 , . 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 255, Thông báo 259 thay đổi sang 8 giờ ngày 17/5 và chuyển sang 

Phòng họp tầng 3 , trụ sở UBND tỉnh xe 469. 

Sáng anh Quảng 

điện lực gặp báo 

cáo CT UBND 

huyện. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://lichhopuyban.langson.gov.vn/


-8 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 lãnh đạo UBND huyện. .  .. Nội vụ tham mưu. GM số 

157. Giao Nội vụ  . . . . . 

- 8 giờ kiểm tra Kỷ luật kỷ cương hành chính và kiểm tra công tác CCHC. Đoàn số 1 địa bàn thị trấn Cao Lộc và xã 

Yên Trạch, giao Đ/c Trung CVVP tham dự Đoàn số 1; Đoàn số 3 xã Hòa Cư, Hợp Thành giao Đ/c Tập CVVP tham 

gia Đoàn số 3. xe 270. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng  5 năm 2022, tại phòng họp số 1, Mời CT UBND huyện 

chủ trì. Giao Đ/c Thu PCVP, Đ/c Ngôn CVVP tham mưu. GM số 139, Chuyển sang Họp 14 giờ ngày 17/5 theo 

Thông báo số 122. 

-14 giờ Tỉnh đoàn triệu tập Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022, tại phòng họp số 2 UBND huyện, Giao 

Huyện đoàn và Đ/c Hiếu CVVP thực hiện. 

18/5 

Thứ Tư 

-8 giờ Sở TTTT mời dự Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở. Tại 

phòng số 1. UBND huyện và điểm cầu các xã, thị trấn. Giao Phòng VHTT và Đ/c Thành CVVP thực hiện. GM số 

141. 

-8 giờ Hội nghị trực tuyến NQTW 06 của Bộ chính trị  tại Hội trường TTVHTT&TT huyện, mời TT huyện ủy, lãnh 

đạo HĐND, UBND huyện, tại điểm cầu các xã thị trấn dự. CV 996. 

-8 giờ UBND huyện tổ chức họp xem xét tiến độ triển khai dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B, dự án Khu dân cư 

N20 tại phòng họp số 2, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, giao TTPTQ Đất tham mưu. GM số 143. 

-14 giờ UBND tỉnh Họp kiểm điểm,đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các 

hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, mời CT UBND huyện (thành viên) và Trưởng 

phòng TNMT (Tổ giúp việc) dự họp. Tại phòng họp tầng 3,trụ sở UBND tỉnh, , tài liệu là BC 152 của Sở TNMT gửi 

kèm GM, Giao TP TNMT chuẩn bị nội dung. GM 191, HOÃN theo Thông báo 265. 

-14 giờ UBND tỉnh họp về tình hình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mời Đ/c Cường 

– PCT UBND huyện dự họp, Giao Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung. GM số 193, xe 469. 
-14 giờ Sở GTVT mời Kiểm tra, xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về điều chỉnh đoạn 

Km0 - Km1+674 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28). UBND huyện giao lãnh đạo 

phòng KTHT dự họp báo cáo kết quả. GM số 1371. 

-14 giờ Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tại phòng họp tầng 4,trụ sở 

UBND tỉnh. Đ/c Thịnh – PCT UBND huyện là thành viên BCĐ -ủy quyền TP GD&ĐT dự. GM số 190.   

-14 giờ  Đoàn kiểm tra số 2 đi kiểm tra tại xã Tân Liên. Xe 270 xuất phát lúc 13 giờ 30 tại sân UBND huyện. Các 

đoàn kiểm tra số 1 và số 3 triển khai theo Thông báo 115. 

-14 giờ Trung tâm QLCK Hữu Nghị mời họp Thống nhất phương án điều tiết phương tiện chở hàng xuất 

khẩu từ Khu Trung chuyển hàng hóa lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tại Hữu Nghị. CVP dự làm việc. GM số 308. 

 

19/5 

Thứ Năm 

-7 giờ Công an huyện mượn xe 270 đưa đoàn công tác đi Bảo Lâm. Đ/c Tùng lái xe giao chìa khóa cho Công an 

huyện.  

Dự kiến Hội 

đàm trực tuyến 



-7 giờ 30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022, kỳ 1 tại phòng họp tầng 4 UBND tỉnh. Mời CT 

UBND huyện dự họp. Giao phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung 1,2; phòng TNMT nội dung 3,4; phòng Tư Pháp nội 

dung 5,6 báo cáo CT UBND huyện trước 10 giờ ngày 16/5. GM số 181. 1993/VP-THNC, Chuyển sang họp ngày 

19/5 theo Thông báo 258. Xe 567 (họp cả ngày). 

-14 giờ Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021. Tại Hội 

trường TTVHTT&TT huyện, mời TT huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện . . . . . dự. CV 1001. 

-14 giờ Sở KH&ĐT Lấy ý kiến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư về các khó khăn vướng mắc khi đầu tư tại 

tỉnh Lạng Sơn; các giải pháp, đề xuất các chính sách hỗ trợ đầu tư, tại phòng họp số 1. Giao TCKH tham mưu . . . . 

GM số 52 và GM  . 

-14 giờ Sở TTTT tổ chức Họp trực tuyến đánh giá hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh IP đã triển khai năm 2021, 

đến điềm cầu UBND huyện tại phòng họp số 2. Mời Đ/c Hằng PCVP, VHTT, TTVHTT&TT, đại diện các xã Hòa 

Cư, Thanh Lòa . GM 953. Giao VHTT tham mưu. 

-14 giờ UBND huyện mời họp quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng giao đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy 

hoạch giai đoạn 2021-2026,  tại Phòng họp số 3 trụ sở UBND huyện. Mời CT UBND huyện chủ trì, giao Nội vụ 

chuẩn bị và thông báo chuyển sang phòng họp số 3. GM số 145. 

với Thị Bằng 

Tường. Tâng 4. 

20/5 

Thứ Sáu 

-7 giờ 30 UBND tỉnh, Tập đoàn SUN GROUP mời CT UBND huyện, TP TNMT, VHTT. . . . dự lễ khởi công dự án 

Quần thể khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn,  Tại Đỉnh Mẫu Sơn. Xe 567 xuất phát lúc 6 giờ 15 phút. 

-8 giờ Đoàn kiểm tra của Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện tại phòng 

họp số 1, Mời Chi ủy, các đồng chí đảng viên dự làm việc đông đủ. Chi ủy chuẩn bị hồ sơ, báo cáo. 

-Đoàn kiểm tra số 2 thông báo HOÃN không đi kiểm tra CCHC, kỷ luật kỷ cương hành chính tại xã Bảo Lâm và 

thị trấn Đồng Đăng do bận công tác khác. 

- 8 giờ Đoàn số 3 đi kiểm tra CCHC, kỷ luật kỷ cương hành chính tại xã Thanh Lòa và Thạch Đạn. Thanh tra huyện 

trưởng đoàn.  

-14 giờ Tỉnh ủy  mời CT UBND huyện dự và báo cáo tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 20, Công văn 

699, xe 567. 

-14 giờ UBND tỉnh  Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn 

Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn khảo sát việc triển khai thực hiện Nền tảng 

cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự và dự tiệc tại Nhà khách tỉnh 

ủy lúc 17 giờ 30. CTr số 23, xe 469 13 giờ 30 có mặt tại Chốt khu trung chuyển hàng hóa.  

- 14 giờ, Đoàn giám sát HĐND huyện họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện 

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn” mời thành viên Đoàn 

giám sát theo Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính 

- Kế hoạch; Phòng Nội vụ; lãnh đạo UBND, công chức TC-KT xã, thị trấn: Cao Lộc, Hồng Phong, Yên Trạch, Hải 

Yến, Cao Lâu, Xuất Lễ tại phòng họp số 1. GM 119. Giao đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

-14 giờ Đi công tác tại Thành phố Cao Bằng.  Đ/c Thu PCVP và Đ/c Hải CVP Huyện ủy HOÃN. 

 



21/5 

Thứ Bảy 

-9 giờ Mời CT UBND huyện, CVP dự Lễ khởi công Dự án khu đô thị kiểu mẫu Bến Bắc RIVERSIDE, tại Đường 

Bến Bắc phường Tam Thanh. Xe 567. 
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Chủ nhật 

  

 


