
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 806/TB-VP Văn Lãng, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

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

(Từ ngày 29/11/2021 đến 03/12/2021) 

 

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 

29/11/2021 

Sáng 

 

Họp xem xét, thông qua hồ sơ 

cưỡng chế thu hồi đất tại Phòng 

họp BCH Huyện uỷ theo GM số 

351/GM-UBND 

Họp xem xét, thông qua hồ sơ 

cưỡng chế thu hồi đất tại Phòng họp 

BCH Huyện uỷ theo GM số 

351/GM-UBND 

Kiểm tra chốt kiểm soát, khu 

phong tỏa, khu cách ly y tế 

trên địa bàn huyện 

Kiểm tra chốt kiểm soát, 

khu phong tỏa, khu cách 

ly y tế trên địa bàn huyện 

Chiều 

Dự họp thẩm định lại báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của 

Dự án Nhà máy thuộc da và sản 

xuất các sản phẩm từ da Nguyên 

Hồng tại Công ty Nguyên Hồng 

theo TB 268/TB-STNMT 

Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh theo TB số 682/TB-

UBND 

Họp Chi uỷ tháng 11 Họp Chi uỷ tháng 11 

Thứ Ba 

30/11/2021 

Sáng 

Dự họp xem xét xử lý khoản trả 

nợ vay của Công ty Cổ phần 

Đầu tư và phát triển thủy điện 

Tuấn Anh (dự án Thủy điện Bản 

Nhùng - Kỳ Cùng 6) tại Sở 

KHĐT theo GM số 94/GM-

SKHĐT 

Tham gia công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại xã Hội Hoan 

Kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại Tân Thanh 
Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Chiều 

Kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 
Dự họp xác minh khu đất bà Hà Thị 

Sinh thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, 

huyện Văn Lãng tại Sở TNMT theo 

GM số 545/GM-STNMT 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Tư 

01/12/2021 
Sáng 

Họp xem xét điều động công 

chức cấp xã 

Tham gia công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại xã Hội Hoan 

Kiểm tra thực hiện hỗ trợ nhà ở 

tại các xã, thị trấn 
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 

Chiều 

Họp BCĐ 138 huyện đánh giá, 

chấm điểm đạt chuẩn “An toàn 

về ANTT”; Cơ quan Văn hoá, 

thôn, khu phố Văn hoá 

Tham gia công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại xã Hội Hoan 

Họp BCĐ 138 huyện đánh 

giá, chấm điểm đạt chuẩn “An 

toàn về ANTT”; Cơ quan Văn 

hoá, thôn, khu phố Văn hoá 

Họp BCĐ 138 huyện đánh 

giá, chấm điểm đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT”; Cơ 

quan Văn hoá, thôn, khu 

phố Văn hoá 

Thứ Năm 

02/12/2021 

Sáng 

Họp xen xét tiêu chí NTM nâng 

cao xã Hoàng Văn Thụ; KH xây 

dựng NTM năm 2022 xã Trùng 

Khánh 

Tham gia công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại xã Hội Hoan 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện 

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

dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

03/12/2021 

Sáng 

Họp xem xét giải ngân vốn sự 

nghiệp NTM, vốn hỗ trợ xây 

dựng nhà văn hoá, sân thể thao 

Tổ chức công bố quy hoạch chi 

tiết xây dựng cửa khẩu Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng, tỷ lệ 

1/500 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

Họp xem xét các nội dung liên 

quan đến Công ty Đạt phát 

Họp xem xét các nội dung liên 

quan đến Công ty Đạt phát 

Kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện 

Kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 04/12/2021 đến hết ngày 05/12/2021.  

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 Đường Thị Huyền, 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 

 

 

 

 

Lô Văn Hậu 
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