
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  85/TB-VP Văn Lãng, ngày 18 tháng 02 năm 2022 

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

(Từ ngày 21/02/2022 đến 25/02/2022) 

 

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 

21/02/2022 

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

Chiều 

Dự Hội nghị công bố quyết định kiểm toán 

chuyên đề về huy động, quản lý, sử dụng các 

nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 và các chính sách hỗ trợ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn tại UBND tỉnh theo GM 

63/GM-UBND 

Dự phiên toà tại Toà án tỉnh 

lạng sơn (vụ bà Ngân) theo TB 

số 02/TB-TA 

Tiếp công dân định kỳ Tiếp công dân định kỳ 

Thứ Ba 

22/02/2022 

Sáng 

  n đoàn th m, t ng quà, ch c th , m ng 

th  người cao tu i trên địa bàn huyện V n 

Lãng n m 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

theo TB số 13/TB-VP 

Kiểm tra xã Hoàng Việt theo 

KH 107-KH/HU ( oàn Bí thư) 
Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Chiều 
H p xem xét công tác GPMB và thi công tại 

dự án  ầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu 

2, thị trấn Na Sầm 

H p xem xét công tác GPMB và thi 

công tại dự án  ầu tư xây dựng khu dân 

cư mới tại khu 2, thị trấn Na Sầm 

Kiểm tra công tác phòng chống 

dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu 
Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Tư 

23/02/2022 

Sáng 
Kiểm tra xã Thanh Long theo KH 

107-KH/HU 

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo 

viên tháng 02/2022 tại Hội trường 

UBND huyện 

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo 

viên tháng 02/2022 tại Hội trường 

UBND huyện 

Kiểm tra xã Thanh Long 

theo KH 107-KH/HU 

Chiều 
Kiểm tra xã Trùng Khánh theo KH 

107-KH/HU 

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

dịch Covid-19 tại các đơn vị trường 

h c 

Kiểm tra xã Trùng Khánh 

theo KH 107-KH/HU 

Thứ Năm 

24/02/2022 

Sáng 

Dự trực tuyến cuộc th m và làm 

việc ch c m ng ngành Y tế tại 

huyện theo GM số 31/GM-UBND 

Kiểm tra xã Hội Hoan theo KH 

107-KH/HU ( oàn Bí thư) 
Dự Lễ bàn giao tru sở Công 

an xã Hồng Thái 

Dự Lễ bàn giao tru sở 

Công an xã Hồng Thái 

Chiều 

H p Chuyên đề đánh giá kết quả công tác 

bồi thường, giải ph ng m t bằng các dự 

án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn n m 2021; 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện n m 2022 

H p công tác GPMB dự án đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 

nhà xưởng Ph c Khang thuộc 

Kiểm tra thị trấn Na Sầm theo 

KH 107-KH/HU ( oàn Bí thư) 

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 
theo GM số 70/GM-UBND Khu Phi thuế quan 

Thứ Sáu 

25/02/2022 

Sáng 

Hội nghị trực tuyến G p gỡ đầu 

Xuân và Hội nghị lần thứ 13 Ủy 

ban Công tác liên hợp n m 2022 

tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn tại 

Khách sạn Vinpearl theo CV số 

591-CV/TU 

Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp 

vụ  iều tra kết quả sản xuất lâm nghiệp 

và thông tin cây trồng trên đất lâm 

nghiệp, vật nuôi c  nguồn gốc t  r ng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn n m 2021 

trực tuyến tại huyện theo GM 63/GM-

CTK 

Hội nghị trực tuyến triển khai 

nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng 

nông thôn mới n m 2022 tại 

UBND huyện theo GM số 

68/GM-UBND 

Kiểm tra xã Bắc Hùng 

theo KH 107-KH/HU 

Chiều 

Kiểm tra xã Bắc Việt theo KH 

107-KH/HU 

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

dịch Covid-19 tại các đơn vị trường 

h c 

Kiểm tra xã Bắc Việt theo 

KH 107-KH/HU 

Thứ Bảy 

26/02/2022 
Chiều 

Dâng hương đền Tả Phủ xuân Nhâm 

Dần n m 2022 và Công bố điểm du 

lịch Phố đi bộ Kỳ L a tại  ền Tả Phủ, 

phường Hoàng V n Thụ, thành phố 

Lạng Sơn theo CTr 03/CTr-UBND 

   

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 26/02/2022 đến hết ngày 27/02/2022.  

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

2.  /c Nguyễn Duy Hoàng, Chánh V n phòng H ND và UBND huyện; 

3.  /c Lý Ng c Tuân, Chuyên viên VP; 

4.  /c Dương Thị Kim, V n thư; 

5.  /c Nông V n Quảng, Lái xe UBND huyện. 

V n phòng H ND 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 c  điều chỉnh, b  sung nội dung công tác, V n phòng H ND và UBND huyện sẽ thông báo sau./. 

H p Ban Thường vụ Huyện uỷ, 

kỳ thứ 19 



 

 

 

           Nơi nhận: 

-  - UBND tỉnh; (B/c)      

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT H ND 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 

 
 


		2022-02-22T15:06:05+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lãng<vanthu_ubvanlang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




