
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 251 /TB-VP Văn Lãng, ngày 09 tháng 4 năm 2022 

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

(Từ ngày 11/4/2022 đến 15/4/2022) 

 

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 

11/4/2022 

Sáng 
Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù 

Chiều 
Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù Nghỉ bù 

Thứ Ba 

12/4/2022 

Sáng 

Họp xem xét tiến độ thực hiện 

NTM xã Trùng Khánh 

Thăm và làm việc Thôn Nà Han, xã 

Tân Thanh theo KH 125-KH/HU 

(Đoàn Bí thư) 

Họp xem xét công tác chuẩn bị tổ 

chức Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 

2022 gắn với ra mắt Dự án Mailand 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 

tại UBND tỉnh theo GM 145/GM-

UBND 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Chiều 

Dự kiến làm việc tại cơ quan - Họp thống nhất các nội dung làm việc 

với Báo Môi trường và Đô thị 

- Họp xem xét thống nhất giải quyết khó 

khăn, vướng mắc đối với hộ ông Hoàng 

Văn Si, bà Đặng Thị Bình bị ảnh hưởng 

bởi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: 

Hạ tầng kỹ thuật khu ao cạn tại tầng 3, 

Khối liên cơ quan 

Họp Ban đại diện NHCS tại tầng 

3, Nhà B 
Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Tư 

13/4/2022 

Sáng 
Họp xem xét phương án khu tái 

định cư dự án phúc khang 

Họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án 

trọng điểm tỉnh quý I năm 2022 tại UBND 

tỉnh theo GM 146/GM-UBND 

Thăm và làm việc Thôn Nà Pục, xã 

Bắc La theo KH 125-KH/HU 

(Đoàn Phó Bí thư) 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 
Họp xem xét giải quyết đơn thư 

của công dân 

Họp thông qua kế hoạch giải toả hành 

lang khu vực thị trấn Na Sầm 
Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Năm 

14/4/2022 
Sáng 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 4 năm 2022 (kỳ 1) (ngày 

14 tháng 4 năm 2022) tại UBND 

tỉnh theo GM 140/GM-UBND 

- Kế hoạch bàn giao mặt bằng để thi 

công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự 

án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại 

sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2016 – 2025 

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 
- Thăm và làm việc Thôn Công Lý, xã 

Thành Hòa theo KH 125-KH/HU 

(Đoàn Phó Bí thư) 

Chiều 
Họp xin ý kiến về xây dựng sân vận 

động huyện và phương án cầu Tân 

Việt 

- Thăm và làm việc Thôn Bản Ỏ, xã 

Hoàng Việt theo KH 125-KH/HU 

(Đoàn Phó Bí thư) 

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

quan 

Thứ Sáu 

15/4/2022 

Sáng 

Dự kiến Làm việc của Ban Chỉ đạo 

đổi mới, phát triển doanh nghiệp và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh 

Lạng Sơn với các hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh tại trụ sở HĐND -UBND tỉnh 

theo 58//CTr-BCĐ (chưa có thời gian 

cụ thể) 

- Kế hoạch bàn giao mặt bằng để thi 

công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự 

án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại 

sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2016 – 2025 

Họp BCĐ công tác giảm nghèo Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 
Sinh hoạt Chi bộ Sinh hoạt Chi bộ Sinh hoạt Chi bộ Sinh hoạt Chi bộ 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ bù: ngày 16/4/2022 đến hết ngày 17/4/2022.  

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

2. Đ/c Lê Đình Phước, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

3. Đ/c Long Thị Lan, Chuyên viên VP; 

4. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuỳ, 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./. 

           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 

 
 

Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, 

kỳ thứ 19 
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