
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 924 /TB-VP Văn Lãng, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

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

(Từ ngày 20/12/2021 đến 24/12/2021) 

 

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 

20/12/2021 

Sáng 

 

Dự Hội nghị báo cáo viên trực 

tuyến tháng 12/2021 theo CV số 

577-CV/HU 

Tiếp công dân định kỳ - Dự làm việc với đoàn TW 

Đoàn thăm tặng quà tại Tân 

Thanh  

- Dự Hội nghị báo cáo viên 

trực tuyến tháng 12/2021 theo 

CV số 577-CV/HU 

 

Dự Hội nghị báo cáo viên 

trực tuyến tháng 12/2021 

theo CV số 577-CV/HU  

Chiều 
Tiếp công dân định kỳ Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ quan Tiếp công dân định kỳ 

Thứ Ba 

21/12/2021 

Sáng 
Họp Uỷ viên UBND huyện Dự kiểm điểm tập thể lãnh 

đạo xã Hoàng Việt 

Họp Uỷ viên UBND huyện Dự kiểm điểm tập thể lãnh 

đạo Đảng bộ Y tế 

 Chiều 

Dư Hội nghị tổng kết công tác 

quân sự, QP địa phương tại Hội 

trường UBND huyện theo GM 

số 379/GM-UBND 

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

Thứ Tư 

22/12/2021 
Sáng 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc triển khai thi hành Luật 

Phòng, chống ma túy; công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

và vệ sinh, an toàn thực phẩm 

tại phòng họp trực tuyến huyện 

theo GM số 553/GM-UBND 

Dự kiến làm việc tại cơ quan - Kiểm tra công tác thực hiện 

giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà 

ở người có công 

- Dự họp thẩm định hồ sơ hỗ 

trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 

Dự kiểm điểm tập thể lãnh 

đạo xã Bắc Việt 



 

 

 

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 kiểm điểm đánh giá phòng Tài 

chính – Kế hoạch 
Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Năm 

23/12/2021 

Sáng 

Kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 
Đối thoại với người bị thu hồi 

đất 

Dự Hội nghị tập huấn viết, biên 

tập tin, bài cho trang TTĐT tại 

Hội trường UBND huyện theo 

GM số 380/GM-UBND 

Dự kiểm điểm tập thể lãnh 

đạo xã Gia Miễn 

Chiều 
Họp chấm điểm thực hiện nhiệm vụ 

đối với UBND huyện năm 2021 
Họp chấm điểm thực hiện nhiệm vụ 

đối với UBND huyện năm 2021 
Họp chấm điểm thực hiện nhiệm vụ 

đối với UBND huyện năm 2021 
Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

24/12/2021 

Sáng 

Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc 

phòng địa phương, công tác giáo 

dục quốc phòng và an ninh năm 

2021, triển khai nhiệm vụ năm 

2022 tại Bộ CHQS tỉnh theo GM 

552/GM-UBND 

Hội nghị giao ban trực tuyến 

giữa Thường trực HĐND tỉnh 

với Thường trực HĐND cấp 

huyện, Thường trực HĐND cấp 

xã theo TB số 1033/TB-HĐND 

Dự Đại hội Hội Khuyến học 

huyện 

Hội nghị giao ban trực tuyến 

giữa Thường trực HĐND 

tỉnh với Thường trực HĐND 

cấp huyện, Thường trực 

HĐND cấp xã theo TB số 

1033/TB-HĐND 

Chiều 

Dự kiểm điểm đánh giá Đảng bộ Công 

an huyện 
Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ quan 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 25/12/2021 đến hết ngày 26/12/2021.  

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

2. Đ/c Đặng Thị Hường, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

3. Đ/c Lý Thị Thu Trang, Chuyên viên VP; 

4. Đ/c Dương Thị Kim, Văn thư; 

5. Đ/c Chu Đức Minh, 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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