
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 378 /TB-VP Văn Lãng, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

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

(Từ ngày 30/5/2022 đến 03/6/2022) 

 

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 

30/5/2021 

Sáng 

Họp làm việc với VP HĐND và 

UBND, phòng TCKH, phòng Nội vụ 

Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022  
Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022  
Dự Hội nghị thành lập 

HTX Mật ong Hương 

Rừng Bắc Việt 

Chiều 

19h00: Dự cơm tiếp Đoàn công 

tác của Ủy ban biên giới quốc 

gia và Ban Chỉ đạo công tác 

biên giới các tỉnh biên giới phía 

Bắc làm việc tại tỉnh Lạng Sơn 

tại Nhà Khách A1 theo 

215/GM-UBND 

Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022 
- Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022 

- Họp khảo sát, đánh giá các điều 

kiện chuyển giao nhiệm vụ tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính cho Bưu điện 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Ba 

31/5/2021 

Sáng 

Dự Hội nghị cập nhật tình hình 

và tập huấn nâng cao năng lực, 

kỹ năng quản lý nhà nước về 

biên giới trong tình hình mới tại 

Bộ CHQS tỉnh theo GM 

210/GM-UBND 

Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022 
Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022 
Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Chiều 

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch 

UBND huyện với thanh niên 

năm 2022 

- Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022 

- Dự Hội đàm trực tuyến với Chính 

phủ nhân dân thành phố Sùng Tả, 

Quảng Tây, Trung Quốc tại UBND 

tỉnh theo 218/GM-UBND 

Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022 
Dự Hội nghị đối thoại 

giữa Chủ tịch UBND 

huyện với thanh niên 

năm 2022 

Thứ Tư 

01/6/2021 
Sáng 

Dự họp BTV Huyện uỷ 

 

Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022 
- Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022 

- Dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới 

Dự họp BTV 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 
nhập ngũ năm 2022 tại Sư đoàn 3 

theo GM 1012/GM-SĐ 

Chiều 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị 

quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

không có khả năng tự phục hồi để phát 

triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 và dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 – 2025 tại UBND tỉnh theo TB 

290/TB-UBND 

- Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022; 

- Về việc đối thoại giải quyết khiếu 

nại (lần 1) ông Hoàng Chấn Cường 

- Dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 

huyện năm 2022 

- Tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, 

quản lý cấp huyện và tương đương 

năm 2022 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Năm 

02/6/2021 

Sáng 

 

Dự phiên họp chất vấn quí 

II/2022 của HĐND tỉnh tại 

UBND tỉnh theo GM 456/GM-

HĐND 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, 

quản lý cấp huyện và tương đương 

năm 2022 

Dự tiếp công dân tại xã 

Bắc La 

Chiều 

Họp xem xét giải quyết đề nghị 

của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 

DA Thuỷ điện Thác Xăng 

Họp xem xét giải quyết đề nghị 

của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 

DA Thuỷ điện Thác Xăng 

Tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, 

quản lý cấp huyện và tương đương 

năm 2022 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

03/6/2021 

 

Sáng 

Họp xem xét công tác GPMB Họp xem xét công tác GPMB Tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, 

quản lý cấp huyện và tương đương 

năm 2022 

Họp làm việc với một số 

cơ quan chuyên môn về 

Nghị quyết 64-NQ/HU 

Chiều 

Họp xem xét công tác nâng cao 

năng lực cạnh tranh DDCI 

Dự kiến làm việc tại cơ quan - Họp xem xét công tác nâng cao 

năng lực cạnh tranh DDCI 

- Tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, 

quản lý cấp huyện và tương đương 

năm 2022 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 04/6/2022 đến hết ngày 05/6/2022.  

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

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

3. Đ/c Lý Ngọc Tuân, CV VP 

4. Đ/c Dương Thị Kim, VT 



 

 

 

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 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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