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Thứ 

 

Ngày 

Nội dung công việc của HĐND và UBND huyện  
Văn phòng 

chuẩn bị 

23/5 

Thứ Hai 

-7 giờ 30 Bộ CHQS tỉnh mời dự Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022, tại Hội trường UBND huyện Văn 

Lãng, UBND huyện giao Chỉ huy trưởng BCHQS huyện dự. GM số 19. 

-14 giờ Mời Bí thư Huyện ủy  .. . . .Chỉ huy trưởng QS huyện và các bộ phận chức năng, lãnh đạo các phòng TNMT, 

KTHT, TCKH, TTPTQ Đất, ban QLDA ĐTXD huyện, Đảng ủy UBND xã Xuân Long có mặt tại Huyện ủy đi khu 

căn cứ chiến đấu. Giao các đơn vị chuẩn bị hồ sơ tài liệu làm việc. Xe Huyện ủy, xe 567 và xe Quân sự huyện xuất 

phát tại Huyện ủy lúc 14 giờ. 

-14 giờ Mời CT UBND huyện, Đ/c Đông, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Phong, đại biểu HĐND huyện tiếp công 

dân  tại trụ sở Tiếp công dân của UBND huyện. BC số . . . TB 107. Giao Ban tiếp công dân tham mưu. 

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét Dự thảo Nghị quyết của HĐND 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 phương thực hiện 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện dự tại phòng họp trực tuyến tầng 4,trụ sở UBND tỉnh. Giao phòng LĐ TBXH DT chuẩn bị tài liệu. 

GM số 197  xe 469. 

-14 giờ HĐND tỉnh mời dự họp xem xét tham gia ý kiến vào dự thảo NQ của HĐND tỉnh, Mời TT HĐND huyện, 

Trưởng ban KTXH HĐND huyện và 01 TT HĐND cấp xã dự họp .. . .  tại Hội trường Nhà C, Nhà khách Tỉnh ủy. 

GM 430. Xe 270. Giao Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

-17 giờ Hội đồng BT HT TĐC huyện Họp đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án Cải tạo, nâng 

cấp Quốc lộ 4B (Đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn, tại xã Gia Cát. GM 93, xe 469 

 

24/5 

Thứ Ba 

- 6 giờ 30 UBND tỉnh 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, GĐ TTPTQ Đất 

làm việc, UBND xã Gia Cát chuẩn bi hội trường, Giao TTPTQ Đất chuẩn bị báo cáo, hồ sơ và phối hợp tại Gia Cát. 

GM số 199 HOÃN theo Thông báo 277. 

-8 giờ Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc mời dự họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng các nhà văn 

hóa khối 1, khối 2 và khối 4 thị trấn Cao Lộc. Tại phòng họp số 2 UBND huyện. Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện 

chủ trì, Giao TNMT, VHTT chuẩn bị. GM số 147. . . Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

-8 giờ, mời Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Cao Lộc; Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 

Chủ tịch UBND huyện; Các đại biểu HĐND huyện tại các đơn vị bầu cử số 1, 3; Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn 

vị: Kinh tế và Hạ tầng; Đội quản lý trật tự đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp Tiếp xúc cử tri chuyên đề của 

đại biểu HĐND tỉnh, huyện về trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ đối với một số 
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xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc tại Nhà đa năng thị trấn Đồng Đăng. KH 116. Giao đ/c Hằng PCVP tham 

mưu. Xe 270. 

- 8 giờ sở TNMT mời dự  kiểm tra thực địa hồ sơ thu hồi, giao đất của UBND huyện Cao Lộc để đầu tư xây dựng hạ 

tầng khu tái định cư và dân cư Quốc Lộ 4B tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, UBND huyện giao phòng TNMT, TTPTQ 

Đất dự làm việc báo cáo kết quả. GM số 242. 

-8 giờ 30 Họp các Hội đồng sáng kiến tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm sáng kiến năm học 2021 – 

2022, tại phòng họp số 1. Giao Phó chủ tịch Hội đồng sáng kiến huyện chủ trì. GM số 204. 

-13 giờ 30 Sở TNMT mời họp tại Sở TNMT giải quyết KKVM công tác GPMB tháng 5/2022 (dự án Trụ Sở Chi cục 

Thuế), UBND huyện giao lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQ Đất dự họp. GM số 241. 

-14 giờ UBND tỉnh mời họp Tổ Công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp. Giao CVP và Đ/c Thành 

CVVP tham mưu nội dung. GM số 201, xe 469. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức Họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra sai sót trong trình tự, 

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số hộ gia đình, cá nhân ông: Triệu Cương, Nông Sỹ Vân, 

Nông Văn Bao, Nông Tiến Chuyên, tại phòng họp số 1. Mời CT UBND huyện chủ trì. Giao Nội vụ tham mưu. GM số 

149.  Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức kiểm tra tình hình tiến độ thực hiện NTM xã Thụy Hùng, mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện chủ trì, lãnh đạo các phòng: TCKH, KTHT, VHTT, NN&PTNT, GD&ĐT, TNMT, Nội vụ, VP ĐPXD NTM, 

VP HĐND và UBND huyện, Công an, TTPTQ Đất, Thống kê, Ban QLDA, BHXH, TTYT, Điện lực, Ban Chỉ đạo, 

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thụy Hùng. Giao VP ĐPXD NTM và xã Thụy Hùng chuẩn bị báo cáo, địa 

điểm và hồ sơ làm việc. GM số 150. Đ/c Thu PCVP thông báo HOÃN do lãnh đạo UBND huyện dự họp tại UBND 
tỉnh. 

 -14 giờ Bộ Chỉ huy bộ đội BP tỉnh mời dự họp thống nhất phương án  tiếp nhận  người Việt Nam  nhập cảnh trái 

phép Trung Quốc, tại tầng 2 Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, CVP đề xuất CT UBND huyện giao CVP dự họp báo cáo kết 
quả. GM số 10. Xe CVP. 

- 14 giờ Công an tỉnh mời lãnh đạo UBND huyện dự họp trực tuyến tại Công an huyện Hội nghị tổng kết 1 năm thực 

hiện cao điểm tuyên truyền kiểm tra PCCC . . . . UBND huyện giao Công an huyện dự họp. 

-15 giờ Sở GTVT mời dự họp chuẩn bị đề xuất lộ trình thực hiện cụ thể tại Mục 6 -Phần II của Dự thảo Kế hoạch và 

góp ý về các nội dung khác, UBND huyện giao phòng KTHT nghiên cứu tham mưu với lãnh đạo UBND huyện trước 

khi dự họp. UBND huyện giao lãnh đạo phòng KTHT dự họp báo cáo kết quả. CVP xin ý kiến chỉ đạo của Đ/c Cường 
– PCT UBND huyện. GM số 1481.  
-16 giờ UBND huyện, Tổ Thường trực HĐĐT họp đánh giá tình hình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn 

huyện Cao Lộc và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tại phòng họp số 1, Mời Đ/c Cường – PCT 

UBND huyện chủ trì, giao Chi cục Thuế tham mưu, mời Chi cục Thuế, TCKH, VHTT, Công an, Đội QLTT số 2, 



TTVHTT&TT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.VNPT Cao Lộc, VNPT Đồng Đăng, Viettel Cao Lộc GM số 152. 

Đ/c Tuấn PCVP tham mưu. 
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Thứ Tư 

-8 giờ UBND tỉnh mời dự Hội nghị trực tuyến nhằm phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác tuyên truyền, 

quảng bá, giới thiệu thương hiệu; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn với các cơ 

quan chức năng tỉnh Bắc Giang; tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều và nông 

sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ 

sở UBND tỉnh. Mời CT UBND huyện dự họp. GM số 171, xe 567. 

-8 giờ Hội đồng thẩm định tỉnh mời dự họp thẩm định Nhiệm vụ Quy  hoạch  phân  khu  Khu đô thị sinh thái Nà 

Chuông -Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000. và Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết,tỷ lệ 1/500 Khu đô 2 

thị Mỹ Sơn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. tại tầng 4 UBND tỉnh. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự 

họp, giao KTHT tham mưu nội dung. GM số 59. Xe 469.  

- 8 giờ, mời Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Cao Lộc; Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 

Lãnh đạo UBND huyện; Các đại biểu HĐND huyện tại các đơn vị bầu cử số 2; Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn 

vị: Kinh tế và Hạ tầng; Đội quản lý trật tự đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp Tiếp xúc cử tri chuyên đề của 

đại biểu HĐND tỉnh, huyện về trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ đối với một số 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc tại Nhà Văn hóa khối 6, thị trấn Cao Lộc. KH 116. Xe 270. Giao đ/c Hằng 

PCVP tham mưu. 

-8 giờ kiểm tra Kỷ luật kỷ cương hành chính và kiểm tra công tác CCHC. Đoàn số 2  địa bàn xã Phú Xá và TRường 

PTDT BT TH&THCS xã Phú Xá, CVP trưởng đoàn, mời Thanh tra, Nội vụ, VHTT ..  .. xe 270 xuất phát lúc 7 giờ 

30 phút tại sân UBND huyện 

-9 giờ UBND tỉnh mời  làm việc với Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, 

mời lãnh đạo UBND huyện, Thanh tra huyện dự. giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung . . . GM số 203. Xe 567. 

-13 giờ 30 UBND tỉnh tổ chức họp CT các PCT UBND tỉnh, mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện dự họp nội dung 

1, UBND huyện giao TCKH nghiên cứu dư thảo công văn góp ý kiến gửi UBND tỉnh trong chiều 23/5, GM số 198, 

xe 469.  

-14 giờ UBND huyện kiểm tra, đánh giá tình hình, tiến độ xây dựng NTM nâng cao xã Gia Cát, mời CT UBND 

huyện trưởng đoàn, mời TP TCKH, KTHT, VHTT, NN&PTNT, GD&ĐT, TNMT, LĐ TBXH-DT, NV, TP, VP 

HĐND và UBND huyện, Công an, Ban CHQS, Thống kê, Ban QLDA, BHXH, TTYT; Ban Chỉ đạo, Ban quản lý 

xây dựng nông thôn mới xã Gia Cát, làm việc tại xã Gia Cát, Giao phòng NN&PTNT, UBND xã Gia Cát chuẩn bị. 

GM số 151. xe 270. Đ/c Thu PCVP tham mưu. 

 

26/5 

Thứ Năm 

-8 giờ Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tại Huyện ủy, Mời CT UBND huyện, Đ/c Đông – PCT HĐND huyện, Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện dự họp, CV 1004. xe 567. 

-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 

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 (Lớp 1), tại Nhà khách tỉnh ủy.  Mời CVP và Đ/c Thành CVVP các xã thị trấn dự. GM . . . GM số 24. Xe CVP 

 



-13 giờ 30  Đoàn lễ viếng của Huyện Cao Lộc do Đồng chí Hoàng Mạnh Cường – PCT UBND huyện làm trưởng 

đoàn đi Bình Gia viếng đám tang bố vợ Đ/c Vĩ giám đốc sở GTVT, xe 469.   

-14 giờ Sở Xây dựng mời họp Xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về địa điểm quy hoạch nghĩa trang 

công viên thành phố Lạng Sơn để bổ sung đồ án Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tại sở Xây 

dựng Phòng họp 1 tầng 2, số 71 đường Nhị Thanh. UBND huyện giao phòng KTHT, TNMT, UBND các xã:Hòa Cư, 

Hải Yến, Gia Cát dự họp. GM số 61 

-14 giờ: mời Lãnh đạo: UBND huyện; Ủy ban MTTQ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, Huyện Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động huyện; Lãnh đạo các phòng trực thuộc UBND huyện, 

Lãnh đạo Công an huyện, Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện Họp xem xét bổ sung thêm tên đường, phố vào ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại phòng họp số 1. GM 154. Giao phòng VHTT chuẩn bị, Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 
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Thứ Sáu 

-7 giờ 30 UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2022 - 2025 và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 – 2025 tại phòng họp tầng 4 UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự họp, Giao 

NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 26/5. GM 206. xe 469.  

-8 giờ UBND tỉnh mời dự Hội nghị đánh giá Chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ 

số PCI năm 2022 tại Nhà khách A1, Mời CT UBND huyện dự hội nghị, giao TCKH tham mưu nội dung. GM số 

207. Xe 567 Đ/c Nam lái xe Ban QLDA.  
-8 giờ Sở VHTT&DL mời dự Hội nghị đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp, định hướng phát triển . .  tại The Pride, 

UBND huyện giao TP VHTT dự họp, GM số 39. 

- 8 giờ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa để xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc về xin chấp 

thuận chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ . .. sau đó dự kiến 9 giờ họp tại phòng 

họp số 2 UBND huyện. UBND huyện giao phòng TNMT đầu mối thực hiện.  UBND huyện giao phòng TNMT, Chi 

nhánh VPĐĐ huyện dự làm việc báo cáo kết quả, GM số 249. Xe 270. 

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp rà soát tình hình thực hiện, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tại Phòng họp 

tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự họp. Giao phòng TCKH chuẩn bị nội dung báo 

cáo Đ/c Cường -PCT UBND huyện., GM số 208. Xe 469. 

-14 giờ Thường trực HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022, 

tại phòng họp số 1. Mời TT HĐND huyện chủ trì, UBND huyện giao CVP và các phòng đơn vị dự tiếp thu  . . . Giao 

Đ/c Hằng PCVP tham mưu. GM số 120. 

-14 giờ sở VHTT&DL mời Họp thảo luận, thống nhất các nội dung điều chỉnh về việc đặt, đổi tên đường phố tại 

huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn năm 2022 tại sở VHTT&DL. UBND huyện giao lãnh đạo Phòng VHTT, 

UBND thị trấn Cao Lộc dự. GM số 45. 

17 giờ Phú Xá 

mời Đ/c Lâm 

HĐND huyện, 

Bình TP Nội vụ 



-14 giờ Sở TNMT mời họp xin ý kiến dự thảo Quy trình thực hiện công tác thu hồi đất, BT, HT, TĐC khi NN thu 

hồi đất, tại Sở TNMT UBND huyện giao lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQ Đất dự họp báo cáo kết quả. GM số 252. 

-15 giờ 30 Tổng cục quản lý đất đai Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu dân cư Hợp Thành trên địa bàn huyện 

Cao Lộc, tại Phòng họp 605, Nhà A, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh Mời CT UBND huyện, TP 

TCKH, TNMT đi dự . . .. GM 211. Xe 567 (Đ/c Nam lái xe Ban QLDA đưa đi Hà nội từ sau khi họp ở UBND 

tỉnh).   

28/5 

Thứ Bảy 

-8 giờ Hội đồng Kiểm tra sát hạch tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua 

thi tuyển năm 2022, tại phòng họp số 2 tầng 3 UBND huyện. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì. Mời TP 

Nội vụ, TP TNMT, CVP, PTP Nội vụ, CT UBND xã Cao Lâu . . . Giao Nội vụ tham mưu. TB số 132. 

-14 giờ Sở KH&ĐT mời họp thống nhất các nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số 

chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tại phòng họp 402,trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mời Đ/c 

Cường – PCT UBND huyện dự họp, giao phòng TCKH tham mưu nội dung dự hop báo cáo lãnh đạo UBND huyện. 

GM 57. xe 469.   

-14 giờ, mời Đ/c Thịnh -PCT UBND huyện, các thành viên đoàn theo Quyết định số 1706 họp Đoàn đi viếng nghĩa 

trang liệt sĩ Trường Sơn tại phòng họp số 1. GM 156. Giao phòng LĐTBXH-DT tham mưu. 

 

29/5 

Chủ nhật 

-7 giờ 30 phút Đại hội điểm thôn Thâm Mò xã Phú Xá, mời Đ/c Cường PCT UBND huyện dự, xe 469.  

30/5 

Thứ Hai 

-7 giờ 15 Đón tiếp đại biểu dự lớp thứ Ba, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 

–2026, tại Hội trường C2 Nhà khách tỉnh ủy, khai mạc 8 giờ. CV 597, xe 567. 

-8 giờ  Họp giao ban Thường trực Huyện ủy tại Huyện ủy, HOÃN. 

Mời các đoàn đi tặng quà 1/6 theo KH số 217 tại các Trường. Giao Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

Đoàn 1: Mời Đ/c Hoàng Mạnh Cường, PCT UBND huyện; Lãnh đạo Phòng TNMT, Ban quản lý Dự án ĐTXD; 

GDĐT đi tặng quà tại Trường PTDTBT TH&THCS Thanh Lòa. Xe 469 xuất phát 7 giờ. 

Đoàn 2: Mời Đ/c Nguyễn Văn Thịnh, PCT UBND huyện; Lãnh đạo Huyện Đoàn; Lãnh đạo Hội LHPN; Chuyên 

viên Phòng LĐTBXH-DT đi tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn. Xe 270 xuất phát 8 giờ. 

Đoàn 3: Mời Đ/c Phó Chủ tịch MTTQ huyện; Lãnh đạo Thanh tra; Nội vụ; Đại diện phòng GDĐT đi tặng quà tại 

Trường Mầm non xã Gia Cát. Xe 4039 xuất phát 7 giờ 30. 

Đoàn 4: Mời Đ/c Phí Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện; Lãnh đạo Hội Nông dân; Phòng NNPTNT; Đại 

diện phòng GDĐT đi tặng quà tại Trường Mầm non xã Cao Lâu. Xe BCHQS xuất phát 7 giờ 

Đoàn 5: Mời Đ/c Chu Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện; Lãnh đạo Phòng KTHT, Trung tâm phát triển quỹ đất; 

Đại diện Phòng GDĐT đi tặng quà tại Trường Tiểu học xã Xuân Long. Xe Công an xuất phát 7 giờ 

Đoàn 6: Mời Đ/c Vy Minh Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo Liên đoàn Lao động; phòng Tư pháp 

đi tặng quà tại Trường Mầm non xã Hải Yến. Xe VKS xuất phát 7 giờ 15. 

 



Đoàn 7: Mời Đ/c Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Lãnh đạo phòng VHTT; GDĐT; Đại diện 

Phòng LĐTBXH-DT đi tặng quà tại Trường Mầm non xã Hợp Thành. Xe 158. 

Đoàn 8: Mời Đ/c Liễu Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Lãnh đạo Phòng LĐTBXH-DT; Hội Chữ thập 

đỏ; Đại diện Phòng GDĐT đi tặng quà tại Trường Mầm non xã Thuỵ Hùng. Xe Chi cục Thuế. 

-8 giờ UBND huyện Cao Lộc mời họp rà soát đánh giá sự phù hợp, thống nhất vấn đề chồng lấn về quy hoạch sử 

dụng đất tại khu đất đã được UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh quản lý tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 

14/11/2019, đánh giá nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án Kho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao 

thông, tại phòng họp số 1 UBND huyện. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, Thông báo số 137. Đ/c Tuấn 

PCVP tham mưu. 

-13 giờ 30 Đảng ủy Quân sự huyện mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 

20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp 

theo tại Nhà đa năng Ban CHQS huyện. Mời lãnh đạo Đ/c Cường - PCT UBND huyện, các Ban CHQS các xã, tự vệ 

. . . KH 32. Xe 469.  

-14 giờ UBND huyện giao Trưởng phòng GDĐT, lãnh đạo các phòng TNMT, TCKH, KTHT làm việc với đoàn làm 

việc đánh giá ngoài tại trường Tiểu học TT Cao Lộc. GM 158. Xe 270. 

-19 giờ UBND tỉnh mời Dự cơm tiếp Đoàn công tác của Ủy ban biên giới quốc gia và Ban Chỉ đạo công tác biên 

giới các tỉnh biên giới phía Bắc làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Mời CT UBND huyện dự. GM số 215. Xe 567. 

31/5 

Thứ Ba 

- 5 giờ Đoàn công tác đi thăm Nghĩa trang trường sơn, thuê xe đưa Đoàn đi, Đ/c Hằng PCVP và phòng LĐ 

TBXH-DT tham mưu.  

-7 giờ 30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022 (kỳ 2), tại tầng 4 UBND tỉnh, họp cả ngày, mời 

Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự họp. Giao các phòng chuẩn bị nội dung: Phòng TCKH, nội dung 1,2,3,4; Phòng 

KTHT nội dung 5; Phòng LĐ TBXH-DT nội dung 6; Phòng Nội vụ nội dung 7,8; Phòng NN&PTNT nội dung 9  

trình lãnh đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 27/5, giao Đ/c Ngôn CVVP tổng hợp dự thảo công văn góp ý kiến.  

GM số 204. Xe 469.  
-7 giờ 30 UBND tỉnh mời Dự Hội nghị cập nhật tình hình và tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý nhà nước 

về biên giới trong tình hình mới, Tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Mời CT UBND huyện, CVP dự tập huấn. GM số 210. 

Xe 567.  

-8 giờ UBND huyện tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THCS xã Bảo Lâm, tại UBND xã 

Bảo Lâm, mời lãnh đạo UBND huyện chủ trì. Giao Nội vụ Thông báo Hoãn sang 14 giờ ngày 02/6/2022 khác. 

Mời các đoàn đi tặng quà 1/6 theo KH số 217, 8 giờ dự tại các trường. Giao Đ/c Hằng PCVP tham mưu. 

Đoàn 1: Mời Lê Trí Thức, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo phòng: GDĐT; LĐTBXH-DT; Lãnh 

đạo Văn phòng HU; Phóng viên Trung tâm VH-TT&TT đi tặng quà tại Trường Tiểu học TT Đồng Đăng. Xe HU 

Đoàn 2: Mời Đ/c Phạm Quang Cường, Phó Bí thư TT Huyện uỷ; Lãnh đạo phòng TCKH; GDĐT; LĐTBXH-DT; 

Phóng viên Trung tâm VH-TT&TT đi tặng quà tại Trường Mầm non Tân Liên. Xe HU  

 



Đoàn 3: Mời Đ/c Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Phòng Nội vụ; VHTT, GDĐT; Phóng viên 

Trung tâm VH-TT&TT đi tặng quà tại Trường Mầm non Yên Trạch. Xe 567  

Đoàn 4: Mời Đ/c Nguyễn Văn Đông, PCT HĐND; Lãnh đạo phòng: TNMT, TP; đại diện Phòng LĐTBXH-DT đi 

tặng quà tại Trường Mầm non Hoa Đào. Xe 270. 

-8 giờ Tập huấn quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm 

kỳ 2021-2026, tại phòng họp số 2 UBND huyện và các điểm cầu cấp xã. Đ/c Thành CVVP và Hội PN huyện thực 

hiện. CV 217. 

-9 giờ 30 Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn mời lãnh đạo UBND huyện dự công bố Quyết định của Tổng cục thuế về 

điều động bổ nhiệm Cục trưởng Cục thuế Lạng Sơn, tại Cục Thuế LS. GM số 767. UBND huyện giao TP 

TCKH và Chi cục Trưởng chi cục thuế dự thay do lãnh đạo UBND huyện bận họp. 

-14 giờ UBND tỉnh mời dự họp Trực tuyến Trao đổi thông tin, thống nhất giải pháp hợp tác phòng, chống dịch 

COVID-19, hợp tác quản lý biên giới; thúc đẩy hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa, giải quyết tình 

trạng ùn tắc phương tiện vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu. Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 trụ sở UBND tỉnh. Mời 

CT UBND  huyện dự họp, Giao CVP, Đ/c Thành CVVP chuẩn bị nội dung dự họp. GM số 218. Xe 567. 

01/6 

Thứ Tư 

- Sư 3 Mời Đ/c Phó bí thư Thường trực Huyện ủy trưởng Đoàn. . . mời dự lễ tuyên thệ UBND huyện giao Ban 

CHQS huyện dự tại Sư đoàn 336. VP chuẩn bị quà của huyện, Đ/c Hằng PCVP thực hiện. xe Huyện ủy và xe 

QS huyện. 

-8 giờ Mời Đ/c Lê Trí Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Bình, Khánh, Hồng đại 

biểu HĐND huyện tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện. TB 123, giao Ban tiếp công dân tham mưu 

-8 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 4, trụ sở UBND tỉnh, , tài liệu là BC 152 của Sở TNMT gửi kèm 

GM, Giao TP TNMT chuẩn bị nội dung. GM 191, họp lại theo Thông báo số 297, xe 567. 

-8 giờ Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022 huyện Cao Lộc họp triển khai nội 

dung xét tuyển, tại phòng họp số 2. Mời Đ/c Cường – PCT UBND huyện chủ trì, giao phòng Nội vụ tham mưu. GM 

số . ..  
-14 giờ  UBND tỉnh mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2022 - 2025 và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 – 2025 tại phòng họp tầng 4 UBND tỉnh, Mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện dự họp, Giao 

NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện. GM 206, Thông báo số 290 thay đổi thời gian sang 

ngày 01/6/2022. xe 469.  

-14 giờ UBND tỉnh mời Họp xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt 

tên đường, phố tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, mời CT UBND huyện dự họp. tại phòng họp tầng 3, trụ 

sở UBND tỉnh. giao phòng VHTT chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo UBND huyện GM số 217. Xe 567. 

 



-14 giờ sở TNMT mời họp rà soát danh mục các dự án phải thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2022 phục vụ nội dung trình kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ) 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện giao Phòng TNMT chủ trì phối 

hợp cùng Phòng NNPTNT, Trung tâm PTQĐ huyện tham mưu và dự họp. GM số 264. 

-15 giờ Huyện ủy tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ, tại Hội trường BCH 

Đảng bộ huyện.  

02/6 

Thứ Năm 

-8 giờ Sở TNMT mời kiểm tra khu đất xây dựng Trụ sở Chi cục thuế huyện Cao Lộc tại xã Hợp Thành, huyện Cao 

Lộc. tại Trụ sở UBND xã Hợp Thành. UBND huyện giao TTPTQ Đất phòng TNMT chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh 

đạo UBND huyện trước 10 giờ ngày 01/6/2022. Mời Đ/c Cường -PCT UBND huyện, TP TNMT, GĐ TTPTQ Đất 

dự họp. GM số 254. Xe 469. 

-13 giờ xuất phát từ UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng đoàn 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. Sau khi 

kiểm tra hiện trường, Đoàn làm việc tại trụ sở UBND xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Mời Đ/c Cường – PCT UBND 

huyện, TTPTQ Đất dự làm việc. GM số 223. xe 469. 

-14 giờ UBND huyện tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THCS xã Bảo Lâm, tại UBND xã 

Bảo Lâm, mời Đ/c Cường - PCT UBND huyện chủ trì. Giao Nội vụ.  , thay đổi sang 14 giờ ngày 02/6/2022 theo Thông 

báo số. . . và GM số . . . xe 270. 

 

03/6 

Thứ Sáu 

-8 giờ Đoàn Giám sát Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện một số dự án đã phê duyệt 

chủ trương đầu tư thuộc địa bàn Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn quản lý, mời Đ/c Cường 

– PCT UBND huyện, GĐ TTPTQ Đất, lãnh đạo phòng KTHT dự làm việc. Giao TTPTQ Đất chuẩn bị nội dung dự 

họp. TB số 451, xe 469. 

-13 giờ 30 Bộ công an, Công an tỉnh mời dự hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả  thự chiện Công an  xã 

Chính quy, tại điểm cầu Công an huyện mời CT UBND huyện dự. GM số 586. Xe 567. 

-13h45’ xuất phát đi xã Thụy Hùng kiểm tra, đánh giá tình hình, tiến độ xây dựng NTM năm 2022, mời Đ/c Cường 

PCT UBND huyện trưởng đoàn, mời TP TCKH, KTHT, VHTT, NN&PTNT, GD&ĐT, TNMT, Nội vụ, VP HĐND 

và UBND huyện, Công an, Trung tâm PTQĐ, Thống kê, Ban QLDA, BHXH, TTYT; Điện lực TP; Ban Chỉ đạo, 

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thụy Hùng, làm việc tại xã Thụy Hùng, Giao phòng NN&PTNT, UBND 

xã Thụy Hùng chuẩn bị. GM số 150 thay đổi thời gian, xe 270, Đ/c Thu PCVP và đ/c Tập CVVP tham mưu. 
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Chủ nhật 

  

 


