
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  129/TB-VP Văn Lãng, ngày 18 tháng 3 năm 2022 

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

(Từ ngày 21/3/2022 đến 25/3/2022) 

 

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 

21/3/2022 

Sáng 
Họp Thường trực Huyện uỷ Tiếp công dân định kỳ Dự kiến làm việc tại cơ quan Tiếp công dân định kỳ 

Chiều 
Họp giao ban UBND huyện quí 

I năm 2022 

Họp giao ban UBND huyện quí 

I năm 2022 

Họp giao ban UBND huyện 

quí I năm 2022 

Họp giao ban UBND 

huyện quí I năm 2022 

Thứ Ba 

22/3/2022 

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 144/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 144/TB-UBND 

Dự 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 

Nhà Khách tỉnh uỷ theo TB 

68/TB-SKHĐT 

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 144/TB-

UBND 

 Chiều 

Họp thống nhất nội dung rà soát 

lại hiện trạng diện tích các loại 

rừng các công trình, dự án thuộc 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 cấp huyện được duyệt tại 

SNNPTNT theo GM số 30/GM-

TCTLN 

Công bố điều chỉnh quy hoạch 

chung thị trấn Na Sầm, tye lệ 

1/5.000 

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

quan 

Thứ Tư 

23/3/2022 

Sáng 
Dự làm việc với Sở Công thương 

về 02 cụm công nghiệp trên địa 

bàn xã Tân Mỹ tại UBND huyện 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Họp xem x t tiến độ thực hiện 

NVTT về l nh vực văn h a, xã 

hội 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 
Họp BCĐ giải ph ng mặt bằng 

huyện 
Họp BCĐ giải ph ng mặt bằng 

huyện 

Họp xem x t công tác xây 

dựng trường học đạt chu n 

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 

quốc gia năm 2022 

Thứ Năm 

24/3/2022 

Sáng 

Họp BTV Huyện uỷ Họp BTV Huyện uỷ Dự chương trình đối thoại trực 

tuyến gi a Chủ tịch UBND tỉnh với 

thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

với chủ đề: "Thanh niên tỉnh Lạng 

Sơn với chuyển đổi số, phát triển 

kinh tế số” tại huyện theo TB 

141/TB-UBND 

Họp BTV Huyện uỷ 

Chiều 
Họp công tác GPMB các dự án  Họp công tác GPMB các dự án  Họp hội đồng sát hạch công 

chức xã 
Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

25/3/2022 

Sáng 

Họp thông qua công tác quy hoạch 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

UBND huyện  

Họp thông qua công tác quy hoạch 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

UBND huyện  

Họp thông qua công tác quy 

hoạch các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc UBND huyện  

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

Dự họp Tổ công tác triển khai 

thực hiện Quyết định số 06/QĐ-

TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ tại UBND 

tỉnh theo GM 106/GM-UBND 

Sinh hoạt chi bộ Sinh hoạt chi bộ Sinh hoạt chi bộ 

 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 26/3/2022 đến hết ngày 27/3/2022.  

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 Hoàng Phương Thảo, Chuyên viên VP; 

4. Đ/c Hà Ngọc Bách, TC 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 c  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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