
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35 /TB-VP Văn Lãng, ngày 14 tháng 01 năm 2022 

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

(Từ ngày 17/01/2022 đến 21/01/2022) 

 

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 

17/01/2022 

Sáng 
Họp giao ban lãnh đạo UBND 

huyện và VP HĐND và UBND 

Họp giao ban lãnh đạo UBND 

huyện và VP HĐND và UBND 

Họp giao ban lãnh đạo UBND 

huyện và VP HĐND và UBND 

 

Chiều 

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện tại Phòng 

họp BCH Huyện uỷ theo GM số 

89-GM/HU 

Họp xem xét chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất tại UBND 

huyện theo GM số 19/GM-

UBND 

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện tại 

Phòng họp BCH Huyện uỷ theo 

GM số 89-GM/HU 

Họp Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện 

tại Phòng họp BCH Huyện 

uỷ theo GM số 89-GM/HU 

Thứ Ba 

18/01/2022 

Sáng 

Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ 

huyện năm 2021, triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ công tác năm 

2022 theo GM số 88-GM/HU 

- Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất  

- Họp trực tuyến 3 cấp về Tổng 

kết công tác phòng, chống các 

hành vi sai phạm về pháo gắn 

với quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 

2021, triển khai công tác năm 

2022 

Tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2021; triển khai 

phương hướng nhiệm vụ công 

tác thi đua khen thưởng năm 

2022 Cụm thi đua 5 huyện biên 

giới tại UBND huyện Cao Lộc 

theo GM số 20/GM-UBND 

Hội nghị tổng kết công tác 

Đảng bộ huyện năm 2021, 

triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ công tác năm 2022 

theo GM số 88-GM/HU 

 Chiều 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 tại UBND huyện 

theo GM số 26/GM-UBND 

Về việc đối thoại giải quyết 

khiếu nại (Bà Hoàng Quý Dung) 

tại Thanh tra tỉnh theo GM số 

21/GM-TTr 

Dự họp xem xét phương án 

tham mưu cho UBND tỉnh thực 

hiện chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Sở NN theo GM số 10/GM-

SNN 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Tư 

19/01/2022 

Sáng 
Thăm, chúc Tết tại xã Tân Mỹ   Hội nghị trực tuyến Báo cáo 

viên tháng 01/2022 

Thăm, chúc Tết tại xã Thanh 

Long và xã Hoàng Việt 

Hội nghị trực tuyến Báo cáo 

viên tháng 01/2022 

Chiều 
Thăm, chúc Tết tại Đồn Biên 

phòng Tân Thanh 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Thăm, chúc Tết tại Trung tâm 

Bảo trợ xã hội tỉnh 

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 Năm 

20/01/2022 

Sáng 

Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh Thăm, chúc Tết tại xã Hoàng 

Văn Thụ 

- Tiếp công dân định kỳ 

- Dự tặng quà tại xã Gia Miễn 

theo Chương trình Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh 

Thăm, chúc Tết tại xã Bắc 

Việt 

Chiều 

Dự làm việc cùng nhà tài trợ xây 

dựng trụ sở làm việc công an xã 

Gia Miễn, Hội Hoan 

Tham dự phiên toà xét xử khiếu 

kiện Quyết định hành chính 

trong lĩnh vực đất đai (Liên quan 

vụ bà Sinh, Thâm Kéo, Cốc 

Nam) theo TB số 01/TB-TA 

- Tiếp công dân định kỳ. 

 

Tiếp công dân định kỳ 

Thứ Sáu 

21/01/2022 

Sáng 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ quan Thăm, chúc Tết tại thị trấn Na Sầm 

và đơn vị lực lượng vũ trang cùng 

Đoàn của tỉnh 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Họp triển khai công tác xây dựng 

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

* Lưu ý: 

- 8h00 ngày 18/01: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tại 

Sở Công thương, giao phòng KT-HT dự thay. 

- 8h00 ngày 18/01: Dự Hội thảo đánh giá cảm quan Thạch đen và lựa chọn sản phẩm, vùng bảo hộ và chủ thể nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa 

lý tại UBDN huyện Tràng Định, giao Phòng NN&PTNT và Trung tâm Dịch vụ NN dự 

- 8h30 ngày 18/01: Dự làm việc xem xét tính hiệu quả của một số trạm bơm điện thuộc dự án Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện 

Văn Lãng, Văn Quan tại phòng họp Nhà B, giao phòng NN&PTNT dự. 

- 8h30 ngày 18/01: Dự Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại Trường THCS xã Thanh Long, giao đ/c Hường, PCVP dự. 

- 14h30 ngày 18/01: Hội nghị chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và thông qua kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 tại BCH 

Quân sự, giao BCH Quân sự huyện chủ trì. 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 22/01/2022 đến hết ngày 23/01/2022.  



 

 

 

1. Đ/c Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

2. Đ/c Lô Văn Hậu, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

3. Đ/c Triệu Ngọc Cương, Chuyên viên VP; 

4. Đ/c Hà Ngọc Bách, VC tăng cường 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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