
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 383/TB-VP Văn Lãng, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

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

(Từ ngày 06/6/2022 đến 10/6/2022) 

 

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 

06/6/2021 

Sáng 

- Tiếp công dân tại xã Tân Mỹ 

- Dự Lễ Khai trương cửa hàng 

trưng bày sản phẩm OCOP và 

những sản phẩm đặc trưng trên địa 

bàn huyện 

Họp xem xét đề nghị xin thuê tài 

sản Trạm kiểm soát liên hợp số 2 

cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ 

phần Bein tại BQLKKTCK theo 

76/GM-BQLKKTCK 

Tiếp công dân định kỳ Tiếp công dân tại xã Bắc 

Việt 

Chiều 

Tiếp công dân định kỳ Tiếp công dân tại xã Hoàng 

Việt 

Họp triển khai thực hiện Phương 

án 25/PA-UBND của UBND 

tỉnh tại khu vực cửa khẩu Tân 

Thanh 

Tiếp công dân định kỳ 

Thứ Ba 

07/6/2021 

Sáng 

Họp Thường trực Huyện uỷ Họp Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại UBND 

tỉnh theo 231/GM-UBND 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra, 

giám sát của Ban Đại diện Hội đồng 

quản trị Ngân hàng chính sách xã 

hội tỉnh năm 2022 tại xã Thành Hoà 

theo TB 55/TB-ĐKTS2 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Chiều 

Dự làm việc cùng Ban kinh tế cửa 

khẩu về dự án trên địa bàn huyện 
Quán triệt Đoàn đại biểu và thân 

nhân đi thăm viếng mộ Liệt sĩ tại 

các nghĩa trang 

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

quan 

Thứ Tư 

08/6/2021 

Sáng 
Hội nghị trực tuyến tuyên truyền 

về công tác biên giới trên đất liền 

năm 2022 

Thăm viếng mộ Liệt sĩ tại các nghĩa 

Nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh Quảng 

Trị 

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền 

về công tác biên giới trên đất 

liền năm 2022 

Hội nghị trực tuyến tuyên 

truyền về công tác biên giới 

trên đất liền năm 2022 

Chiều 

Họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp 

HĐND huyện  

Thăm viếng mộ Liệt sĩ tại các nghĩa 

Nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh Quảng 

Trị 

Dự Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số cải 

cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

(SIPAS) tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

Họp liên tịch chuẩn bị cho 

kỳ họp HĐND huyện 



 

 

 

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 Năm 

09/6/2021 

Sáng 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo các 

Quyết định quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh quy định về ban hành 

bảng giá cung cấp dịch vụ công và ban 

hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển 

hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục 

hành chính về lĩnh vực đất đai tại 

UBND tỉnh theo 235/GM-UBND 

Thăm viếng mộ Liệt sĩ tại các nghĩa 

Nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh Quảng 

Trị 

Họp BCĐ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 

Kiểm tra việc triển khai các hoạt 

động của HĐND tại xã Trùng 

Khánh theo KH 39/KH-HĐND 

Chiều 

Họp xem xét nội dung các Tờ trình xin 

bổ sung kinh phí của các cơ quan, đơn 

vị trong tháng 4, 5, 6 năm 2022 

Thăm viếng mộ Liệt sĩ tại các nghĩa 

Nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh Quảng 

Trị 

Dự làm việc với đoàn Giám sát 

của Tỉnh đoàn về thực hiện hỗ 

trợ ảnh hưởng covid 19 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

10/6/2021 

 

Sáng 

Hội nghị trực tuyến báo cáo 

viên tháng 6 năm 2022 

Thăm viếng mộ Liệt sĩ tại các nghĩa 

Nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh Quảng 

Trị 

Dự Lễ tuyên dương, khen thưởng 

học sinh và giáo viên tiêu biểu năm 

học 2021-2022 tại Trung tâm Hội 

nghị tỉnh Lạng Sơn theo 1610/GM-

SGDĐT 

Kiểm tra việc triển khai các 

hoạt động của HĐND tại xã 

Hội Hoan theo KH 39/KH-

HĐND 

Chiều 

Sinh hoạt chi bộ Thăm viếng mộ Liệt sĩ tại các nghĩa 

Nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh Quảng 

Trị 

Sinh hoạt chi bộ Sinh hoạt chi bộ 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 11/6/2022 đến hết ngày 12/6/2022.  

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

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

3. Đ/c Lương Quốc Huy, CV tăng cường VP 

4. Đ/c Hà Ngọc Bách, VT 

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; 

- Trang TTĐT 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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