
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 289/TB-VP Văn Lãng, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

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

(Từ ngày 18/4/2022 đến 22/4/2022) 

 

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 

18/4/2022 

Sáng 

Làm việc cùng phòng Nông 

Nghiệp về các nhiệm vụ trọng tâm 

lĩnh vực Nông nghiệp 

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

quan 

Chiều 
Làm việc cùng phòng KTHT về 

các dự án phát triển Đô thị, cụm 

công nghiệp  

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

quan 

Thứ Ba 

19/4/2022 

Sáng 

Làm việc tại Sở Kế hoạch và đầu 

tư về các dự án Ngoài ngân sách 

trên địa bàn 

Họp xem xét xác định khối lượng 

bùn thải phát sinh sau xử lý nước 

rỉ rác 

Dự Lễ Khai trương Khu làm 

việc chung hỗ trợ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 

và Hội thảo "Phát huy vai trò 

của Khu làm việc chung trong 

công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn” tại 

SKHCN theo GM 12/GM-

SKHCN 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Chiều 

Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác 

lập quy hoạch tỉnh tại Tỉnh uỷ 

theo CV 794-CV/VPTU 

Họp xem xét giải quyết đơn thư 

ông Lương Văn Tuấn, Tân Mỹ; 

Họp xem xét các hộ dân chuyển từ 

Bắc La ra thị trấn và Bắc Việt 

Tham dự hội nghị thảo luận về 

giải pháp khắc phục những hạn 

chế trong thực hiện duy trì và 

nâng cao tiêu chí số 13 về tổ 

chức sản xuất tại các xã về đích 

nông thôn mới tại SNN theo 

GM 40/GM-SNN 

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 

Thứ Tư 

20/4/2022 

Sáng 

Họp thông qua nội dung phòng Tài 

chính – Kế hoạch trình 

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

Chiều 

Hội đồng tư vấn giải quyết 

khiếu nại tỉnh Lạng Sơn tại 

UBND tỉnh theo GM 180/GM-

HĐTV 

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

Thứ Năm 

21/4/2022 

Sáng 

Dự Lễ công bô  hệ thống h a đơn điện tử 

toàn quốc tại Cục Thuế tỉnh theo GM 

550/GM-CT 

Họp xem xét vị trí dự kiến quy hoạch 

cụm công nghiệp liên quan đến đất 

rừng tự nhiên trên địa bàn huyện tại 

Sở Công thương theo GM 

29/GM/SCT 

Họp chuẩn bị công tác tổ chức lễ 

đ n bằng công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2021 

tại xã Hoàng Văn Thụ 

  

Chiều 

Họp thống nhất khu tái định cư Dự án 

Phúc Khang Tại Ban QLKKTCK 

Đồng Đăng – LS theo GM 105/GM-

UBND 

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

quan 

Thứ Sáu 

22/4/2022 

Sáng 

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh tại Tỉnh uỷ theo CV 668-CV/TU 

Dự họp xin ý kiến dự thảo Quyết định 

quy định 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 Lạng Sơn tại Sở 

TNMT theo 183/GM-STNMT 

dự Hội thảo do Ủy ban xã hội 

tổ chức tại Lạng Sơn tại 

Khách sạn Mường Thanh 

theo CV 581/SLĐTBXH- 

LĐVLBHXH 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

Làm việc, trao đổi liên quan đến 

nội dung khiếu nại của Công ty cổ 

phần SX&XNK Đạt Phát và ông 

Trần Văn Tưởng tại STNMT theo 

GM 176/GM-STNMT 

Họp chuyên đề xem xét Kế 

hoạch phát triển nhà ở trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025 tại UBND tỉnh theo 

154/GM-UBND 

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết 

quả hoạt động năm 2021, quý I năm 

2022 và triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm các tháng tiếp theo năm 2022 

của Ban Chỉ đạo thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT tỉnh Lạng Sơn 

tại tầng 3 khối liên cơ quan theo 

153/GM-BCĐ 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật: ngày 23/4/2022 và ngày 24/4/2022.  

1. Đ/c Bế Thị Vẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

2. Đ/c Đặng Thị Hường, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

3. Đ/c Lý Ngọc Tuân, Chuyên viên VP; 

4. Đ/c Hà Ngọc Băch, TC Văn thư; 

Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, 

kỳ thứ 19 



 

 

 

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 c  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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