
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 230/TB-VP Văn Lãng, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

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

(Từ ngày 04/4/2022 đến 08/4/2022) 

 

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 

04/4/2022 

Sáng 

- Họp BTV kỳ chuyên đề duyệt 

quy hoạch 

- Họp thống nhất kế hoạch chi trả 

tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật và nhà xưởng Phúc 

Khang thuộc khu phi thuế quan 

theo các Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư từ đợt 1 đến đợt 14 của 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng 

- Họp BTV kỳ chuyên đề duyệt 

quy hoạch 

- Họp thống nhất kế hoạch chi trả 

tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật và nhà xưởng Phúc 

Khang thuộc khu phi thuế quan 

theo các Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư từ đợt 1 đến đợt 14 của 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng 

 Dự kiến làm việc tại cơ quan Họp BTV kỳ chuyên đề 

duyệt quy hoạch 

 

Chiều 
Họp LĐ UBDN huyện với LĐ 

Văn phòng HĐND và UBND 

huyện 

Họp LĐ UBDN huyện với LĐ 

Văn phòng HĐND và UBND 

huyện 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra 

của BCH Quân sự tỉnh tại BCH 

Quân sự huyện 

 Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

05/4/2022 
Sáng 

Tiếp công dân định kỳ -Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Báo cáo, Tờ trình của Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương 

thực hiện cơ chế đ c th  của Tỉnh 

hỗ trợ giao đất tái định cư đối với 

các trường hợp bị thu hồi đất sản 

xuất nông nghiệp để thực hiện các 

dự án đã triển khai trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn từ năm 2004 đến 

nay tại UBND tỉnh theo GM 

121/GM-UBND 

Dự Hội nghị sơ kết 03 năm 

thực hiện Đề án bảo tồn, phát 

triển giá trị cây Đào và tổ 

chức Lễ hội hoa Đào Xứ 

Lạng tại Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh theo TB 

161/TB-UBND 

Tiếp công dân định kỳ 



 

 

 

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 

-Thăm và làm việc Thôn Nà Tồng, 

xã Tr ng Khánh tại Nhà văn hóa 

thôn Nà Tồng, xã Tr ng Khánh 

theo KH 125-KH/HU (Đoàn Bí 

thư) 

 Chiều 

Thăm và làm việc Thôn Khun 

Gioong, xã Bắc Việt tại Nhà 

văn hóa thôn Khun Gioong, xã 

Bắc Việt theo KH 125-KH/HU 

Thăm và làm việc Thôn Nà So - 

Nà Luông, xã Thụy H ng tại Nhà 

văn hóa thôn Nà So - Nà Luông, 

xã Thụy H ng theo KH 125-

KH/HU (Đoàn Bí thư) 

Tiếp công dân định kỳ Tiếp công dân định kỳ 

Thứ Tư 

06/4/2022 

Sáng 

-Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị quyết số 

12/2018/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh về 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại 

UBND tỉnh theo GM 125/GM-

UBND 

- Hội nghị trực tuyến báo cáo 

viên tháng 4 

- Làm việc với Đoàn Kinh tế 

Quốc phòng 338 
-Hội nghị trực tuyến báo cáo viên 

tháng 4 

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên 

tháng 4 
Hội nghị trực tuyến báo 

cáo viên tháng 4 

Chiều 

Làm việc với các doanh nghiệp 

về công tác nộp thuế (nhiệm vụ 

trọng tâm số 01) 

- Họp chuyên đề xem xét dự 

thảo Quyết định của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về ban hành quy 

định về mức độ khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất trước 

khi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai trên địa bàn 

tỉnh tại UBND tỉnh theo GM 

122/GM-UBND 

-Thăm và làm việc Thôn Bình 

Độ, xã Hội Hoan tại Nhà văn 

hóa thôn Bình Độ, xã Hội Hoan 

Dự Hội nghị giáo dục nghề 

nghiệp gắn với giải quyết 

việc làm tại Sở LĐTBXH 

theo GM 18/GM-SLĐTBXH 

 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 KH 125-KH/HU (Đoàn 

Phó Bí thư) 

Thứ Năm 

07/4/2022 

Sáng 

Thăm và làm việc Thôn Cốc 

M n, xã Hoàng Văn Thụ tại Nhà 

văn hóa thôn Cốc M n, xã Hoàng 

Văn Thụ theo KH 125-KH/HU 

 Họp triển khai thực hiện rà 

soát, đánh giá hiện trạng rừng 

tự nhiên 
 

Thăm và làm việc Thôn Nà Phân, 

xã Thanh Long tại Nhà văn hóa 

thôn Nà Phân, xã Thanh Long theo 

KH 125-KH/HU (Đoàn Bí thư) 

 Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Thăm và làm việc Thôn Còn 

Tẩư, xã Nhạc Kỳ tại Nhà văn 

hóa thôn Còn Tẩư, xã Nhạc Kỳ 

theo KH 125-KH/HU 

Họp công tác GPMB các dự án Thăm và làm việc Thôn Đồng Tân, 

xã Bắc H ng tại Nhà văn hóa thôn 

Đồng Tân, xã Bắc H ng theo KH 

125-KH/HU (Đoàn Bí thư) 

 Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

08/4/2022 

Sáng 

Thăm và làm việc Thôn Quảng 

Lộng, xã Gia Miễn tại Nhà văn 

hóa thôn Quảng Lộng, xã Gia 

Miễn theo KH 125-KH/HU (bù 

sáng thứ Ba) 
 

Dự kiến làm việc tại cơ quan -Sát hạch cán bộ cấp xã tiếp 

nhận vào làm công chức cấp xã  

-Họp chỉ đạo công tác giảm 

nghèo 

 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Kiểm tra xã Bắc H ng theo KH 

107-KH/HU 

 Dự kiến làm việc tại cơ quan Thăm và làm việc Thôn Pác 

Bó, xã Hồng Thái tại Nhà văn 

hóa thôn Pác Bó, xã Hồng 

Thái theo KH 125-KH/HU (Đoàn 

Phó Bí thư) 

 Dự kiến làm việc tại cơ quan 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ b : ngày 09/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022.  

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

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

3. Đ/c Chu Thái Sơn, TC Chuyên viên VP; 

4. Đ/c Dương Thị Kim, 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./. 

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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