
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 402/TB-VP Văn Lãng, ngày 10 tháng 6 năm 2022 

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

(Từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022) 

 

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 

13/6/2021 

Sáng 

Họp lãnh đạo UBND huyện và lãnh 

đạo VP HĐND và UBND 

Họp lãnh đạo UBND huyện và lãnh 

đạo VP HĐND và UBND 

Họp lãnh đạo UBND huyện và lãnh 

đạo VP HĐND và UBND 
Dự tiếp xúc cử tri tại xã 

Tân Tác 

Chiều 

Họp xét khen thưởng công tác Tổng 

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính 

Họp xét khen thưởng công tác Tổng 

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở 

hành chính 

Họp xét khen thưởng công tác Tổng 

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở 

hành chính 

Dự tiếp xúc cử tri tại xã 

Tân Tác 

Thứ Ba 

14/6/2021 

Sáng 

Hội nghị tiếp xúc cử tri với Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh tại Huyện uỷ theo 

258/MTTQ-BTT 

 

Hội nghị nghe quán triệt kế hoạch, lịch 

kiểm tra công tác phòng không nhân 

dân huyện Văn Lãng năm 2022 của Cơ 

quanThường trực Ban Chỉ đạo phòng 

không nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại BCH 

QS huyện theo 164/GM-BCĐ 

Hội nghị tiếp xúc cử tri với Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh tại Huyện uỷ theo 

258/MTTQ-BTT 

 

Dự tiếp xúc cử tri tại xã 

Bắc Việt 

 Chiều 

- Dự sát hạch các trường hợp tiếp nhận 

vào làm công chức tại Sở Nội vụ theo 

67/GM-HĐKTSH  

- Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo 

vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an ninh, an 

toàn trong lắp đặt, quản lý, sử dụng hệ 

thống camera giám sát của UBND huyện 

theo 1974/QĐ-CAT-PA03 (đ/c Hoàng họp 

thay) 

- Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu 

nại tỉnh Lạng Sơn tại UBND tỉnh 

theo 277/TB-HĐTV 

- Dự tiếp xúc cử tri tại xã Hoàng 

Việt 

Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự 

thảo Quyết định, Ngân hàng tên đường, 

phố và công trình công cộng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn tại Sở VHTTDL theo 

51/GM-SVHTTDL 

Dự tiếp xúc cử tri tại xã 

Bắc Việt 

Thứ Tư 

15/6/2021 
Sáng 

Dự tiếp xúc cử tri tại xã Nhạc 

Kỳ 

Họp chuyên đề đánh giá tiến độ giải 

phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 

và xem xét, giải quyết khó khăn, vướng 

mắc trong công tác giải phóng mặt bằng 

trên địa bàn các huyện, thành phố (kỳ 

tháng 5/2022) tại UBND tỉnh theo 

241/GM-UBND 

- Dự làm việc Đoàn tặng quà 

CCB chống pháp 

- Dự tiếp xúc cử tri tại thị trấn 

Na Sầm 

Dự tiếp xúc cử tri tại xã 

Bắc La 



 

 

 

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 xem xét công tác nâng cao 

năng lực cạnh tranh DDCI 

Họp thống nhất nội dung dự thảo 

giải trình, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ 

đề nghị quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng thực 

hiện Dự án đầu tư tuyến cao tốc 

Đồng Đăng-Trà Lĩnh tại Sở 

NNPTNT theo 66/GM-SNN 

Họp xem xét rà soát kế hoạch thực 

hiện chương trình mục tiêu 
Dự tiếp xúc cử tri tại xã 

Bắc La 

Thứ Năm 

16/6/2021 

Sáng 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

thường kỳ tháng 6 năm 2022 

(kỳ 2) (Ngày 16 tháng 6 năm 

2022) theo 239/GM-UBND 
 

Dự tiếp xúc cử tri tại xã Gia 

Miễn 

Dự tiếp xúc cử tri tại xã 

Trùng Khánh 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

Họp xem xét công tác GPMB - Họp xem xét công tác 

GPMB 

- Họp xem xét mức giảm (%) 

giá dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại chợ cửa khẩu 

Tân Thanh 

Họp đánh giá kết quả CCHC 

6 tháng đầu năm 

Giám sát tại xã Thanh 

Long 

Thứ Sáu 

17/6/2021 

 

Sáng 

Đối thoại giải quyết khiếu nại 

với công dân tai trụ sở Tiếp 

công dân tỉnh, đường Mai Pha 

7, khu A-Tái định cư I, xã Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn theo 

246/GM-UBND 

Dự tiếp xúc cử tri tại xã 

Thành Hoà 

Dự Đại hội đại biểu Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tại 

NewCentery Luxury 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

Dự tiếp xúc cử tri tại xã Tân Mỹ Họp thông qua phương án cải tạo 

sân vận động thị trấn Na Sầm (Sân 

Khu 8) 

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ 

thi tốt nghiệp THPT 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Bảy 

18/6/2021 

 

Sáng 

  Dự tổng kết, trao Giải báo chí 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 

2022 và gặp mặt Kỷ niệm 97 

năm ngày Báo chí cách mạng 

Việt Nam (21/6/1925 - 

21/6/2022) tại Trung tâm tổ 

chức hội nghị The Pride theo 

250/GM-UBND 

 



 

 

 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 18/6/2022 đến hết ngày 19/6/2022.  

1. Đ/c Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

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

3. Đ/c Lý Thị Thu Trang, Chuyên viên VP 

4. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuỳ, 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; 

- 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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