
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/TB-VP Văn Lãng, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

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

(Từ ngày 10/01/2022 đến 14/01/2022) 

 

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 

10/01/2022 

Sáng 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển 

KT-XH và dự toán ngân sách năm 

2022 tại UBND huyện theo GM số 

02/GM-UBND 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai 

các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế 

hoạch phát triển KT-XH và dự toán 

ngân sách năm 2022 tại UBND 

huyện theo GM số 02/GM-UBND 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai 

các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế 

hoạch phát triển KT-XH và dự toán 

ngân sách năm 2022 tại UBND 

huyện theo GM số 02/GM-UBND 

Dự Hội nghị trực tuyến triển 

khai các mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 

hành Kế hoạch phát triển KT-

XH và dự toán ngân sách năm 

2022 tại UBND huyện theo GM 

số 02/GM-UBND 

Chiều 

Dự tham gia tiếp công dân tại Ban 

Nội chính Tỉnh uỷ theo GM số 43-

GM/UBKTTU 

Về việc tổ chức đối thoại, vận 

động, thuyết phục với người bị 

cưỡng chế tại UBND huyện theo 

GM số 08/GM-UBND 

Dự Hội nghị trực tuyến triển 

khai nhiệm vụ năm 2022 ngành 

BHXH tại BHXH huyện theo 

GM số 13/GM-BHXH 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

11/01/2022 

Sáng 

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 

2021 và triển khai nhiệm vụ năm 

2022 ngành Nội vụ tại Sở Nội vụ 

theo GM số 04/GM-SNV 

Họp HĐ tư vấn giải quyết đơn 

thư tại UBND huyện theo GM 

số 05/GM-UBND 

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 

công tác năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ năm 2022 Ngành 

NNPTNT tại Hội trường UBND 

huyện theo GM số 02/GM-SNN 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

 Chiều 

Họp công tác thu chi ngân sách  Dự Hội nghị tổng kết và công bố 

kết quả tổng điều tra kinh tế và 

điều tra cơ sở hành chính năm 

2021 

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

Thứ Tư 

12/01/2022 
Sáng 

Họp BTV Huyện uỷ Họp BTV Huyện uỷ Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề 

án "Tăng cường phổ biến, 

GDPL cho CB, Nhân dân vùng 

biên giới, hải đảo gian đoạn 

2017-2021" tại Bộ CH BĐBP 

tỉnh theo VB số 81/BCH-CT 

 Họp BTV Huyện uỷ 

 



 

 

 

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 công tác GPMB  

- Hội nghị tổng kết công tác năm 

2021, triển khai nhiệm vụ năm 

2022 Ban QLKKTCK ĐĐ-LS tại 

Ban QLKKTCK theo GM số 

05/GM -BQLKKTCK 

Họp công tác GPMB Hội nghị đánh giá kết quả hoạt 

động năm 2021 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2022 của Ban Đại 

diện Hội đ ng quản trị 

NHCSXH tỉnh tại Chi nhánh 

NHCSXH tỉnh theo GM số 

08/GM-UBND 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Năm 

13/01/2022 

Sáng 

Dự Hội thảo phản biện xã hội 

Dự thảo Đề án “Phát triển vùng 

sản xuất hàng hoá tập trung…” 

Dự Họp Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại 

UBND tỉnh theo GM số 

10/GM-UBND 

Dự Hội thảo phản biện xã hội 

Dự thảo Đề án “Phát triển 

vùng sản xuất hàng hoá tập 

trung…” 

Dự Hội thảo phản biện xã 

hội Dự thảo Đề án “Phát 

triển vùng sản xuất hàng 

hoá tập trung…” 

Chiều 

Dự đấu giá tài sản cây gỗ Sưa tại 

Hội trường UBND huyện theo 

TB số 11/TBH-TTDVĐGTS 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị Ban đại diện 

Ngân hàng chính sách huyện 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

14/01/2022 

Sáng 

Họp BCH Đảng bộ huyện Họp BCH Đảng bộ huyện Họp BCH Đảng bộ huyện Họp BCH Đảng bộ huyện 

Chiều 

Họp triển khai công tác xây dựng 

NTM 
Hội nghị CBCC VP năm 2022 Hội nghị CBCC VP năm 2022 Hội nghị CBCC VP năm 

2022 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 15/01/2022 đến hết ngày 16/01/2022.  

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

2. Đ/c Đặng Thị Hường, Phó 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 

 

 

 

 

Lô Văn Hậu 
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