
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 431/TB-VP Văn Lãng, ngày 01 tháng 7 năm 2022 

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

(Từ ngày 04/7/2022 đến 08/7/2022) 

 

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 

 

04/7/2021 

Sáng 

Dự làm việc với Chương trình làm việc 

của Huyện uỷ với UBND huyện, Chương 

trình giám sát của HĐND huyện đối với 

UBND huyện 

Kiểm tra công tác khôi phục các điểm 

đánh dấu đường biên giới và phạm vi 

thi công Kè ta luy dương khu vực mốc 

1088/2-1089 cửa khẩu Tân Thanh theo 

92/GM-BQLKKTCK 

Dự làm việc với Chương trình làm việc 

của Huyện uỷ với UBND huyện, 

Chương trình giám sát của HĐND 

huyện đối với UBND huyện 

Dự làm việc với Chương trình 

làm việc của Huyện uỷ với 

UBND huyện, Chương trình giám 

sát của HĐND huyện đối với 

UBND huyện 

Chiều 
Họp Thống nhất giải quyết chế 

độ đối với cán bộ cấp xã 

Dự kiến làm việc tại cơ quan - Họp Thống nhất giải quyết chế độ đối 

với cán bộ cấp xã 

- Dự Hội nghị BCH Đảng uỷ thị trấn 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

05/7/2021 

Sáng 

- Hội nghị giao ban giữa Thường trực 

Huyện ủy với lãnh đạo các Ban xây 

dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, 

Trung tâm Chính trị, Ủy ban MTTQ 

và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

- Tiếp công dân định kỳ 

Bàn giao các điểm đất quốc phòng 

tại Trạm KSBP Cốc Nam theo 

15/GM-BCH 

Họp xét cự ly học sinh hưởng chế độ 

bán trú  
Kiểm tra HĐND xã Hồng Thái 

 Chiều 

Tiếp công dân định kỳ Dự kiến làm việc tại cơ quan Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý 

II năm 2022 tại Chi nhánh NHCSXH 

tỉnh theo 271/GM-UBND 

Kiểm tra HĐND xã Bắc Hùng 

Thứ Tư 

06/7/2021 

Sáng 

Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -

2026 tại HĐND -UBND tỉnh theo 

531/GM-HĐND 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị giao ban công tác Dân 

vận, công tác Mặt trận 6 tháng đầu 

năm 2022 tại Huyện uỷ theo 837-

CV/HU 

Kiểm tra HĐND xã Thành 

Hoà 

Chiều 

Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -

2026 tại HĐND -UBND tỉnh theo 

531/GM-HĐND 

Làm việc với Sở GTVT tại khu liên 

cơ quan, trụ sở UBND huyện theo 

1990/SGTVT-TTGTVT 

- Kiểm tra tại Khu phi thuế quan 

- Gặp mặt Hội đồng thi tốt nghiệp 

THPT 

Họp thẩm tra các báo cáo, tờ 

trình, dự thảo nghị quyết của 

UBND huyện trình kỳ họp thứ tư 

HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 

2021-2026 tại nhà B theo 

185/GM-BPC 



 

 

 

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 

07/7/2021 

Sáng 

Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -

2026 tại HĐND -UBND tỉnh theo 

531/GM-HĐND 

Họp xem xét việc giải tỏa hành lang 

và sắp xếp các hộ kinh doanh khu 

vực thị trấn Na Sầm 

Trực thi tốt nghiệp THPT Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -

2026 tại HĐND -UBND tỉnh theo 

531/GM-HĐND 

Họp xem xét công tác GPMB Trực thi tốt nghiệp THPT Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

08/7/2021 

 

Sáng 

Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -

2026 tại HĐND -UBND tỉnh theo 

531/GM-HĐND 

Dự Sơ kết 6 tháng đầu năm tại xã 

Hoàng Việt 
Trực thi tốt nghiệp THPT Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -

2026 tại HĐND -UBND tỉnh theo 

531/GM-HĐND 

Dự Sơ kết 6 tháng đầu năm tại xã Tân 

Tác 
Trực thi tốt nghiệp THPT Dự kiến làm việc tại cơ quan 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 09/7/2022 đến hết ngày 10/7/2022.  

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

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

3. Đ/c Đường Thị Huyền, Chuyên viên 

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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