
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 118/TB-VP Văn Lãng, ngày 11 tháng 3 năm 2022 

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

(Từ ngày 14/3/2022 đến 18/3/2022) 

 

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 

14/3/2022 

Sáng 

Họp giao ban lãnh đạo UBND 

huyện với lãnh đạo Văn phòng 

 

Làm việc với các doanh nghiệp 

về công tác nộp thuế tại Chi cục 

Thuế Khu vực III 

Dự Hội thảo khoa học ngành 

Công an tại CA huyện theo GM 

363/GM-CAH 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

Hội nghị trực tuyến đánh giá công 

tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý 

II năm 2022 Ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôntại UBND 

huyện theo CTr số 03/CTr-SNN 

Làm việc với các doanh nghiệp 

về công tác nộp thuế tại Chi cục 

Thuế Khu vực III 

Họp trực tuyến với Chính phủ 

về công tác điều hành giá một 

số mặt hàng tại UBND tỉnh 

theo GM 95/GM-UBND 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Ba 

15/3/2022 

Sáng 

Họp xem xét đấu giá quyền sử 

dụng đất và cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất, tăng thu 

ngân sách 

Dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam năm 2022 tại Thành uỷ - 

UBND Thành phố Lạng Sơn theo 

GM 13/GM-SCT 

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

quan 

 Chiều 

Họp thống nhất phương án xây 

dựng Cầu Tân Việt do Trường 

Liên cấp THCS và Tiểu học Ngôi 

Sao Hà Nội tài trợ tại thực địa và 

UBND huyện 

Đối thoại kiểm tra, xác minh nội 

dung đơn của bà Triệu Minh Đào 

 

Dự gặp gỡ, đối thoại với các chủ 

hàng, tiểu thương, doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân 

Thanh tại BQLKKTCK ĐĐ-LS, 

thành phố LS theo GM 37/GM- 

BQLKKTCK 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Tư 

16/3/2022 
Sáng 

Tham dự Hội thảo khoa học đánh 

giá thực trạng và tiềm năng phát 

triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn tại Nhà Khách A1 theo 

GM 76/GM-UBND 

Họp HĐBT dự án Phúc Khang Dự họp xem xét tình hình đầu tư dự 

án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu 

cửa khẩu Tân Thanh để thẩm định 

phương án giá dịch vụ xe ra vào 

bến của Công ty cổ phần Vận tải 

thương mại Bảo Nguyên tại Tân 

Thanh theo GM 32/GM-STC 

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 

Chiều 

Tập huấn công tác lập kế hoạch 

nâng cao chỉ số đánh giá năng 

lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, 

thành phố (DDCI) năm 2022 tại 

UBND huyện theo TB 60/TB-

SKHĐT 

- Kiểm tra Dự án Nhà máy Thủy điện 

đang triển khai thi công Dự án Nhà 

máy Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 

6) theo GM số 18/GM-SCT 

Họp thẩm định, xét công nhận các 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2021 (đợt 2) tại UBND tỉnh theo 

GM số 94/GM-UBND 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Năm 

17/3/2022 

Sáng 

Kiểm tra xã Thanh Long theo KH 

107-KH/HU 

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

dựng trường học đạt chuẩn 

quốc gia năm 2022 

Kiểm tra xã Thanh Long 

theo KH 107-KH/HU 

Chiều 
Họp công tác GPMB các dự án  Họp công tác GPMB các dự án  Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

18/3/2022 

Sáng 

Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra 

tình hình triển khai kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022, 

công tác phòng chống dịch 

COVID-19 tại huyện (Xã Trùng 

Khánh) theo TB 129/TB-UBND 

Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra 

tình hình triển khai kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022, 

công tác phòng chống dịch 

COVID-19 tại huyện (Xã Trùng 

Khánh) theo TB 129/TB-UBND 

Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra 

tình hình triển khai kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 

2022, công tác phòng chống 

dịch COVID-19 tại huyện (Xã 

Trùng Khánh) theo TB 129/TB-

UBND 

Dự làm việc với Đoàn Kiểm 

tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022, công tác 

phòng chống dịch COVID-

19 tại huyện (Xã Trùng 

Khánh) theo TB 129/TB-

UBND 

Chiều 

Làm việc với Công ty Phúc 

Khang về công tác GPMB và 

khu nghĩa trang, tái định cư 

Làm việc với Công ty Phúc 

Khang về công tác GPMB và 

khu nghĩa trang, tái định cư 

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

quan 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 19/3/2022 đến hết ngày 20/3/2022.  

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

2. Đ/c Nguyễn Duy Hoàng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

3. Đ/c Lương Quốc Huy, TC 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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