
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 437/TB-VP Văn Lãng, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

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

(Từ ngày 11/7/2022 đến 15/7/2022) 

 

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 

 

11/7/2021 

Sáng 
Họp lãnh đạo UBND huyện với LĐ 

Văn phòng HĐND và UBND 

Họp lãnh đạo UBND huyện với LĐ 

Văn phòng HĐND và UBND 

Họp lãnh đạo UBND huyện với LĐ 

Văn phòng HĐND và UBND 
Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

Dự làm việc cùng kiểm tra công tác 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại xã 

Hoàng Việt theo 61/KH-SNN 

Kiểm tra hiện trạng rừng trong 

phạm vi dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc 

Khang theo GM 87/GM-SNN 

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

quan 

Thứ Ba 

12/7/2021 

Sáng 

Làm việc với Đoàn Giám sát 

chuyên đề của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy theo GM 121-GM/HU 

Làm việc với Đoàn Giám sát 

chuyên đề của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy theo GM 121-GM/HU 

Dự kỳ họp HĐND thị trấn Na 

Sầm 

Làm việc với Đoàn Giám 

sát chuyên đề của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy theo 

GM 121-GM/HU 

 Chiều 

Dự chương trình gặp mặt TT 

Huyện uỷ các huyện tại Đình Lập 

Dự làm việc của lãnh đạo Sở Tư 

pháp với UBND cấp huyện để 

đánh giá tình hình triển khai 

công tác tư pháp 6 tháng đầu 

năm 2022 theo 77/TB-STP 

Hội nghị tổng kết 20 năm triển 

khai NĐ 78/2002 (NHCS) 

- Dự Hội nghị tổng kết 20 năm 

triển khai NĐ 78/2002 (NHCS)  

- Dự Lẽ ra mắt CLB Văn nghệ - 

Giao lưu văn nghệ xã Bắc Việt 

năm 2022 (17h00) 

Thứ Tư 

13/7/2021 

Sáng 

Thăm, tặng quà gia đình chính 

sách tại xã Hoàng Văn Thụ 

- Thăm, tặng quà gia đình chính 

sách tại xã Nhạc Kỳ  
- Công bố Thông báo kết quả 

kiểm tra Đảng uỷ thị trấn Na 

Sầm  

Lễ bàn gia nhà tình nghĩa cho 

Hội viên Hội CTNXP 

Thăm, tặng quà gia đình 

chính sách tại xã Trùng 

Khánh 

Chiều 

Dự làm việc với Đoàn công tác rà soát, 

đánh giá tình hình chuẩn bị các dự, án 

đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm cụm 

xã đặc biệt khó khăn theo 38/CTr-

UBND 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình 

thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, 
kinh tế tập thể, hợp tác xã, chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), bộ chỉ số đánh giá 

năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và 
UBND cấp huyện (DDCI) 6 tháng đầu năm 

2022 tại huyện (Tân Mỹ) theo TB 221/TB-

SKHĐT 

Họp xét thi đua khen thưởng ngành 

giáo dục và đào tạo  
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 

14/7/2021 

Sáng 

Họp xem xét đề xuất cơ chế, chính 

sách trong công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng các dự án tại UBND 

tỉnh theo 290/GM-UBND 

Thẩm định Nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND tỉnh tại UBND tỉnh theo 

92/GM-HĐTĐ 

 

- Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến 

binh huyện 

- Thăm, tặng quà gia đình chính 

sách tại xã Tân Mỹ 

Đại hội Đại biểu Hội cựu 

chiến binh huyện 

Chiều 

Dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 công 

tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả tại UBND tỉnh theo 287/GM-

UBND 

Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022 theo 

1425/GM-STTTT 

 

Họp xem xét KH thực hiện Chương trình 

MTQG 
Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

15/7/2021 

 

Sáng 

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 6/2022); kiểm điểm tình hình thực 
hiện các dự án trọng điểm Quý II, nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm quý III năm 2022 tại UBND tỉnh 

theo 292/GM-UBND 

Họp xem xét phương án đầu tư 

cải tạo sân vận động thị trấn Na 

Sầm 

Lễ khai mạc hè và phát động toàn dân 

tập luyện môn bơi phòng, chống đuối 

nước năm 2022 tại NH Thảo Ngân 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

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 6/2022); kiểm điểm tình hình thực 

hiện các dự án trọng điểm Quý II, nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm quý III năm 2022 tại UBND tỉnh 

theo 292/GM-UBND 

Đối thoại với công dân  Họp xét điều động viên chức Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 

* 08 giờ 00 phút, ngày 14/7/2022 (thứ Năm) dự Kiểm tra hiện trạng rừng trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang tại xã Tân Mỹ theo TB 79/TB-SNN giao Trung tâm PTQĐ huyện, phòng TNMT và Hạt 

Kiểm lâm dự thay. 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 16/7/2022 đến hết ngày 17/7/2022.  

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

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

3. Đ/c Dương Thuý Hồng, Chuyên viên 

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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