
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 410/TB-VP Văn Lãng, ngày 17 tháng 6 năm 2022 

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

(Từ ngày 20/6/2022 đến 24/6/2022) 

 

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 

 

20/6/2021 

Sáng 

Họp giao ban Thường trực Huyện uỷ Dự kiểm tra, xem xét đề nghị của Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh xin chủ trương giao đất để 

quy hoạch xây dựng Chốt chiến đấu Dân 

quân thường trực trên địa bàn huyện Văn 
Lãng tại UBND xã Tân Mỹ theo 299/GM-

STNMT 

- Khai mạc lớp bồi dưỡng ĐB 

HĐND cấp xã 

- Tiếp công dân định kỳ 

Tiếp công dân định kỳ 

Chiều 

Tiếp công dân định kỳ Họp Đoàn kiểm tra Đảng uỷ 

thị trấn Na Sầm 

Họp thống nhất phương án phân bổ vốn đầu 
tư phát triển và vốn sự nghiệp giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng 
đồng bào DTTS và MN trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn tại Ban Dân tộc tỉnh theo 269/GM-

BDT 

Tiếp công dân định kỳ 

Thứ Ba 

21/6/2021 

Sáng 

- Làm việc về các phương án quy 

hoạch xây dựng vùng huyện, thành 

phố và nội dung quy hoạch tỉnh theo 

TB 191/TB-SKHĐT 

- Tiếp công dân tại xã Nhạc Kỳ 

Họp xem xét dự thảo Báo cáo phục 

vụ Hội nghị sơ kết về công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng các dự 

án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại 

UBND tỉnh theo 255/GM-UBND 
 

- Họp giao ban công tác Nội chính, 

phòng, chống tham nhũng và cải cách tư 

pháp 6 tháng đầu năm 2022 tại Huyện 

uỷ theo 114-GM/HU 
- Dự kiểm điểm cán bộ, công chức xã theo 
Thông báo số 336/TB-UBND ngày 

13/6/2022 của UBND tỉnh tại xã Trùng 

Khánh 

Họp giao ban công tác Nội chính, 

phòng, chống tham nhũng và cải 

cách tư pháp 6 tháng đầu năm 

2022 tại Huyện uỷ theo 114-

GM/HU 

 Chiều 

Tiếp công dân tại xã Nhạc Kỳ Họp hướng dẫn Công ty cổ phần Hạ tầng và 

Bất động sản Việt Nam lập dự án đầu tư tại 

xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng tại Ban 
QLKKTCK theo 87/GM-BQLKKTCK 

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

Thứ Tư 

22/6/2021 

Sáng 

Dự họp Tổ công tác triển khai thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại 

UBND tỉnh theo 260/GM-UBND 

Họp xem xét đề nghị của Công ty cổ 

phần Thương mại sản xuất Da Nguyên 

Hồng về tạo điều kiện để tiếp tục thực 

hiện dự án tại khu đất thôn Nà Mò, xã 

Tân Mỹ 

- Khai mạc lớp bồi dưỡng ĐB 

HĐND cấp xã 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị thi 

tốt nghiệp THPT 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 
Họp xem xét công tác nâng cao 

năng lực cạnh tranh DDCI 

Dự kiến làm việc tại cơ quan - Bế mạc lớp BD ĐB HĐND cấp xã 

- Họp đánh giá kết quả CCHC 

6 tháng đầu năm 

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 Năm 

23/6/2021 

Sáng 

Kiểm tra phiếu dự tuyển công chức 

cấp xã 
Họp xem xét phương án 

cưỡng chế thu hồi đất 

- Dự kiểm điểm cán bộ, công chức 

xã theo Thông báo số 336/TB-

UBND ngày 13/6/2022 của UBND 

tỉnh tại xã Nhạc Kỳ, Hồng Thái 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Họp xem xét công tác GPMB Họp xem xét công tác GPMB Dự kiểm điểm cán bộ, công chức xã 

theo Thông báo số 336/TB-UBND 

ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh tại 

xã Tân Mỹ 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

24/6/2021 

 

Sáng 

Họp xem xét phương án đầu tư cải 

tạo sân vận động thị trấn Na Sầm 

Tham dự phiên họp thẩm tra Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn tại 

trụ sở HĐND tỉnh theo 521/GM-KTNS 

Làm việc với đoàn kiểm tra 

của BCĐ thi TN THPT tỉnh 

Kiểm tra HĐND xã Gia Miễn 

Chiều 

Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và 

điều tra cơ sở hành chính năm 

2021 

Tổng kết Tổng điều tra kinh tế 

và điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 

Bế mạc lớp BD ĐB HĐND cấp xã Dự kiến làm việc tại cơ quan 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 25/6/2022 đến hết ngày 26/6/2022.  

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 Lương Thuý Liễu, KT tăng cường 

4. Đ/c Dương Thị Kim, VT 

5. Đ/c Chu Đức Minh, 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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