
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 317/TB-VP Văn Lãng, ngày 22 tháng 4 năm 2022 

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

(Từ ngày 25/4/2022 đến 29/4/2022) 

 

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 

25/4/2022 

Sáng 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 

công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2022 tại UBND 

huyện theo GM 159/GM-UBND 

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 

STNMT theo TB 77/TB-STNMT 

Dự Họp Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại UBND 

tỉnh theo TB 209/TB-UBND 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Họp Thường trực Huyện uỷ Họp thống nhất số liệu phân bổ chỉ 

tiêu sử dụng trong quy hoạch tỉnh, 

kế hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm 

2021-2025 cho cấp huyện 

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

Thứ Ba 

26/4/2022 

Sáng 

Dự chương trình kiểm tra, khảo sát 

đánh giá hoạt động của Làng Thanh 

niên lập nghiệp biên giới Thuỵ Hùng 

tại xã Thuỵ Hùng và tại UBND huyện 

theo CV 2391-CV/TĐTN-PT 

Làm việc với phóng viên Tạp 

chí Môi trường và Đô thị Việt 

Nam 

Dự chương trình kiểm tra, khảo sát 

đánh giá hoạt động của Làng Thanh 

niên lập nghiệp biên giới Thuỵ 

Hùng tại xã Thuỵ Hùng và tại 

UBND huyện theo CV 2391-

CV/TĐTN-PT 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

 Chiều 

- Làm việc với phóng viên Tạp chí 

Diễn đàn Doanh nghiệp 

- Dự Chương trình gặp mặt các 

Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ 

tại huyện Lộc Bình  

Khảo sát địa điểm đề xuất thực 

hiện dự án Khu dân cư nông thôn 

Tân Thanh 2 tại xã Tân Thanh 

theo GM 59/GM-BQLKKTCK 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự Đoàn khảo sát tình hình 

và kết quả việc vận dụng 

triển khai Nghị quyết HĐND 

huyện về KTXH, QPAN năm 

2022 tại xã Tân Mỹ 

Thứ Tư 

27/4/2022 
Sáng 

- Họp Ban Thường vụ Huyện 

uỷ  

- Thăm và làm việc tại thôn Thống 

Nhất, xã Tân Mỹ 

 Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ  

 

- Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ  

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

tập huấn Luật Biên phòng Việt 

Nam và các văn bản quy định chi 

tiết 

Họp Ban Thường vụ 

Huyện uỷ 

 



 

 

 

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 

- Họp giao cán bộ công chức cấp 

xã, rà soát sáp nhập thôn năm 

2022 

- Họp xem xét báo cáo xác minh 

nội dung đơn của bà Triệu Minh 

Đào, trú tại khu I, thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

- Họp giao cán bộ công chức cấp 

xã, rà soát sáp nhập thôn năm 

2022 

- Họp xem xét báo cáo xác minh 

nội dung đơn của bà Triệu Minh 

Đào, trú tại khu I, thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

Họp giao cán bộ công chức cấp 

xã, rà soát sáp nhập thôn năm 

2022 

Dự Đoàn khảo sát tình hình 

và kết quả việc vận dụng 

triển khai Nghị quyết HĐND 

huyện về KTXH, QPAN năm 

2022 tại xã Thanh Long 

Thứ Năm 

28/4/2022 

Sáng 

Họp xem xét dự thảo phương án phân 

bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, 

thành phố trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất tỉnh 

05 năm 2021-2025 tại UBND tỉnh theo 

GM 158/GM-UBND 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Họp BTC đại hội thể dục thể 

thao huyện 

Dự bầu cử Trưởng thôn 

Liên Kết, xã Bắc Việt 

 

Chiều 
Thăm và làm việc tại thôn Nà 

Lẹng, xã Tân Mỹ 

Họp thông qua phương án cải 

tạo sân vận động thị trấn Sầm 

Họp BTC hội thi hội thao lực 

lượng dân quân tự vệ 
 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

29/4/2022 

Sáng 

Thăm và làm việc tại thôn Nà 

Lùng, xã Hoàng Văn Thụ 
Dự Đại biểu Quốc hội tiếp xúc 

cử tri tại huyện theo KH 

67/KH-ĐĐBQH 

Dự Đại biểu Quốc hội tiếp 

xúc cử tri tại huyện theo KH 

67/KH-ĐĐBQH 

Dự Đại biểu Quốc hội tiếp 

xúc cử tri tại huyện theo 

KH 67/KH-ĐĐBQH 

Chiều 

Thăm và làm việc tại thôn Long 

Tiến, xã Hoàng Văn Thụ 

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

 

* Lịch trực ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5: ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022.  

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 Lương Quốc Huy, TC VP; 

4. Đ/c Hà Ngọc Bách, TC Văn thư; 

5. Đ/c Bế Tuấn Anh, Lái xe UBND huyện. 

Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, 

kỳ thứ 19 



 

 

 

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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