
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  67/TB-VP Văn Lãng, ngày 11 tháng 02 năm 2022 

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

(Từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022) 

 

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 

14/02/2022 

Sáng 
Họp giao ban giữa lãnh đạo UBND 

huyện và lãnh đạo Văn phòng 

Trao đổi hội đàm với Chính phủ nhân dân 
Thị Bằng Tường, tầng 4, Tòa nhà Cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị theo GM 18/GM-

BQLKKTCK 

Họp giao ban giữa lãnh đạo UBND 

huyện và lãnh đạo Văn phòng 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Họp xem xét công tác chuẩn bị 

đón chuẩn NTM xã Tân Mỹ 

Họp xem xét công tác chuẩn bị 

đón chuẩn NTM xã Tân Mỹ 
Họp xem xét công tác chuẩn 

bị đón chuẩn NTM xã Tân 

Mỹ 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Ba 

15/02/2022 

Sáng 

Họp xem xét kế hoạch sản phẩm 

Ocop và NQ 08, NQ 15 trên địa 

bàn 

Họp xem xét công tác trật tự 

đô thị 

xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và 

hằng năm để thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bàodân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Chiều 
Tổng duyệt Lê giao, nhận quân 

năm 2022 

Khảo sát thực địa các khu đất 

quy hoạch xây dựng trụ sở Công 

an xã biên giới 

Tổng duyệt Lê giao, nhận 

quân năm 2022 

Tổng duyệt Lê giao, nhận 

quân năm 2022 

Thứ Tư 

16/02/2022 

Sáng 

Dự Lễ giao, nhận quân năm 

2022 

Dự họp thẩm định Dự toán kinh phí 

và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu 

thực hiện Công tác quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên đường bộ trên 

các tuyến huyện và đường nội thị 

(Giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến 

ngày 31/12/2025) tại SGTVT theo 

GM số 378/GM-SGTVT 

Dự Lễ giao, nhận quân năm 

2022 
Dự Lễ giao, nhận quân 

năm 2022 

Chiều 

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu 

nại tỉnh Lạng Sơn tại UBND tỉnh theo 

GM 71/GM-HĐTV 

Tham gia khảo sát thực địa một số 

địa bàn, khu vực, dự án phục vụ 

Công tác lập Quy hoạch tỉnh tại 

thực địa theo GM 09/GM-SKHĐT 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 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 

17/02/2022 

Sáng 

Hội nghị trực tuyến tổng kết phong 

trào thi đua, công tác khen thưởng năm 

2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 

tại UBND huyện theo GM 53/GM-

UBND 

Dự làm việc với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về tình hình 

thực hiện một số đề án, chính sách 

lĩnh vực nông nghiệp và công tác 

sản xuất vụ Xuân năm 2022 tại 

SNNPTNT theo GM 51/GM-

UBND 

Hội nghị trực tuyến tổng kết phong 

trào thi đua, công tác khen thưởng 

năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 

năm 2022 tại UBND huyện theo 

GM 53/GM-UBND 

Hội nghị trực tuyến tổng kết 

phong trào thi đua, công tác 

khen thưởng năm 2021 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2022 tại 

UBND huyện theo GM 53/GM-

UBND 

Chiều 

Dự Họp xem xét, đôn đốc triển khai 

thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn 

ngoài ngân sách tại UBND tỉnh theo 

GM 49/GM-UBND 

Họp xem xét công tác GPMB Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

18/02/2022 

Sáng 

Họp phân công thực hiện nhiệm vụ 

thực hiện XD NTM năm 2022 và 

XD NTM xã Trùng Khánh 

Họp phân công thực hiện nhiệm 

vụ thực hiện XD NTM năm 

2022 và XD NTM xã Trùng 

Khánh 

Họp phân công thực hiện nhiệm 

vụ thực hiện XD NTM năm 

2022 và XD NTM xã Trùng 

Khánh 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

Họp phân công nhiệm vụ trọng 

tâm trong lãnh đạo ubnd và các 

cơ quan, đơn vị 

Họp phân công nhiệm vụ 

trọng tâm trong lãnh đạo 

ubnd và các cơ quan, đơn vị 

Họp phân công nhiệm vụ 

trọng tâm trong lãnh đạo 

ubnd và các cơ quan, đơn vị 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 19/02/2022 đến hết ngày 20/02/2022.  

1. Đ/c Bế Thị Vẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

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

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

4. Đ/c Hà Ngọc Bách, TC Văn thư; 

5. Đ/c Bế Tuấn Anh, 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./. 

Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, 

kỳ thứ 19 



 

 

 

           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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