
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 719/TB-VP Văn Lãng, ngày 05 tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng 

(Từ ngày 08/11/2021 đến 12/11/2021) 

 

Ngày 

tháng năm 
Buổi 

Đồng chí Lê Tuấn Minh 

 Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Bế Văn Nhớ 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Bế Thị Vẫn 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Đường Thị 

Xuyến Phó Chủ tịch 

HĐND huyện 

Thứ Hai 

08/11/2021 

Sáng 

 

Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ Dự họp Hội đồng tư vấn giải 

quyết khiếu nại tỉnh Lạng 

Sơn tại UBND tỉnh theo GM 

số 500/GM-HĐTV  

- Dự HN trực tuyến quy trình 

phối hợp ngành Y tế, ngành 

Công an xác minh thông tin của 

người được tiêm vắc xin phòng 

COVID theo GM số 492/GM-

UBND 

- Dự Họp Ban Thường vụ Huyện 

uỷ 

Họp Ban Thường vụ 

Huyện uỷ 

Chiều 

Dự Toạ đàm “Đoàn viên thanh 

niên, Hội viên phụ nữ với công tác 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội tại UBND xã Tân Thanh theo 

GM số 435/GM-ĐTT 

Họp làm việc xem xét 

GPMB đối với hộ bà “Hoàng 

Thị Thanh" 

- Dự họp trực tuyến đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch COVID-

19 trong các cơ sở giáo dục theo 

GM 491/GM-UBND 

- Họp chuẩn bị công tác đón 

Đoàn rà soát thanh tra, kiểm 

toán thực hiện kết luận thanh tra 

và kiến nghị Kiểm toán Nhà 

nước 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Ba 

09/11/2021 
Sáng 

Làm việc với Đoàn kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

UBND huyện theo TB số 

77/TB-TCT 

Dự họp làm việc với Đoàn 

giám sát của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

UBND tỉnh theo GM số 

481/GM-UBND 

 

Làm việc với Đoàn rà soát 

thanh tra, kiểm toán thực hiện 

kết luận thanh tra và kiến nghị 

Kiểm toán Nhà nước tại 

UBND huyện theo CV số 06-

CV/ĐRS 

Giám sát xã Trùng 

Khánh 



 

 

 

Ngày 

tháng năm 
Buổi 

Đồng chí Lê Tuấn Minh 

 Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Bế Văn Nhớ 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Bế Thị Vẫn 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Đường Thị 

Xuyến Phó Chủ tịch 

HĐND huyện 

 Chiều 

 Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự họp thẩm định Nhiệm vụ 

quy hoạch, đồ án quy hoạch đô 

thị, quy hoạch xây dựng thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của 

UBND tỉnh tại UBND tỉnh theo 

GM số 143/GM-HĐTĐ 

Họp trực tuyến xem xét thống nhất 

nội dung chuyển đơn vị dự toán cấp 

I thành đơn vị dự toán cấp II trực 

thuộc sở, ngành chủ quản và hợp 

nhất tài khoản đơn vị dự toán cấp I 

sáp nhập về đơn vị chủ quản cấp 

trên theo GM số 259/GM-STC 

Giám sát xã Bắc Hùng 

Thứ Tư 

10/11/2021 

Sáng 

Dự họp chuyên đề xem xét giải 

quyết khó khăn, vướng mắc, đôn 

đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải 

phóng mặt bằng (kỳ tháng 10/2021) 

tại UBND tỉnh theo GM số 

490/GM-UBND 

Họp làm việc giải quyết đơn 

ông Hoàng Văn Đạo 

Họp thống nhất nội dung 

tuyên tuyền về các chính sách 

ảnh hưởng bởi Quyết định số 

861 

Giám sát xã Gia Miễn 

Chiều 

Dự họp thẩm định hồ sơ đề nghị 

Quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác tại Sở NNPTNT 

theo GM số 141/GM-HĐTĐ 

Dự “Ngày hội Đại đoàn kết 

dân tộc” tại thôn Nà Tềnh, xã 

Hoàng Việt 

Tham gia Đoàn kiểm tra tình 

hình thực hiện hỗ trợ người có 

công khó khăn về nhà ở tại 

huyện theo GM số 64/GM-

SLĐTBXH 

Giám sát xã Tân Tác 

Thứ Năm 

11/11/2021 

Sáng 

Thẩm định tiêu chí NTM nâng 

cao (lần 2) 

Dự họp thẩm định hồ sơ Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 

của cấp huyện tại Sở TNMT 

theo TB số 235/TB-HĐTĐ 

Kiểm tra công tác phòng, 

chống COVID-19 tại Tân 

Thanh 

Dự “Ngày hội Đại đoàn 

kết dân tộc” tại Cốc 

Nhảng, xã Gia Miễn 

Chiều 

Họp GPMB định kỳ Họp GPMB định kỳ Kiểm tra công tác phòng, 

chống COVID-19 tại các đơn 

vị trường học 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

12/11/2021 

Sáng 

Tham gia HĐ kiểm tra sát hạch 

các trường hợp tiếp nhận vào 

làm công chức (lần 3) tại Sở Nội 

vụ theo TB số 130/TB-

HĐKTSH 

Dự “Ngày hội Đại đoàn kết 

dân tộc” tại thôn Phiêng Liệt, 

xã Hội Hoan 

Kiểm tra công tác phòng, 

chống COVID-19 tại các đơn 

vị trường học 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

Họp xem xét giải ngân vốn 

ĐTXD, vốn sự nghiệp kinh tế, 

vốn hỗ trợ NVH, Sân thể thao 

 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Họp xem xét tiến độ triển 

khai thực hiện hỗ trợ nhà ở 

người có công; rà soát hộ 

nghèo, cận nghèo 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 



 

 

 

Ngày 

tháng năm 
Buổi 

Đồng chí Lê Tuấn Minh 

 Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Bế Văn Nhớ 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Bế Thị Vẫn 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Đường Thị 

Xuyến Phó Chủ tịch 

HĐND huyện 

Thứ Bảy 

13/11/2021 
Chiều 

Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 

định chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác 

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao 

tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - 

Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) tại SNN 

theo GM số 142/GM-HĐTĐ 

   

* Lưu ý: - Cuộc họp trao đổi làm rõ nội dung liên quan đến đơn công dân tại Thanh tra tỉnh( theo GM số 502/GM-TTr ngày 04/11/2021) giao cho 

Thanh tra huyện và Phòng TNMT dự thay. 

- Cuộc họp xem xét lựa chọn HTX tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 (Theo GM số 

87/GM-SKHĐT ngày 03/11/2021) giao cho Phòng TCKH và Phòng Nông nghiệp và PTNT dự thay. 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 13/11/2021 đến hết ngày 14/11/2021.  

1. Đ/c Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện; 

2. Đ/c Nguyễn Duy Hoàng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

3. Đ/c Long Thị Lan, Chuyên viên VP; 

4. Đ/c Dương Thị Kim, Văn thư; 

5. Đ/c Nông Văn Quảng, Lái xe UBND huyện. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, chủ động trong thực hiện công tác. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo sau./. 

           Nơi nhận: 

-  - UBND tỉnh (B/c);      

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, phòng ban, ngành, đoàn thể, huyện; 

- CPVP và LX được phân công trực; 

- Lưu: VT. 

-VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đặng Thị Hường 
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