
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 448/TB-VP Văn Lãng, ngày 15 tháng 7 năm 2022 

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

(Từ ngày 18/7/2022 đến 22/7/2022) 

 

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 

 

18/7/2021 

Sáng 
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 

của HĐND tỉnh tại xã Tân Mỹ theo 

265/MTTQ-BTT 

Tham gia Đoàn học tập kinh 

nghiệm của HĐND 

Tham gia Đoàn học tập kinh 

nghiệm của HĐND 
Tham gia Đoàn học tập kinh 

nghiệm của HĐND 

Chiều 

Dự cùng Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình 

chính sách, người có công nhân dịp Kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947 -
27/7/2022) tại huyện Văn Lãng theo TB 

398/TB-UBND 

Tham gia Đoàn học tập kinh 

nghiệm của HĐND 

Tham gia Đoàn học tập kinh 

nghiệm của HĐND 

Tham gia Đoàn học tập kinh 

nghiệm của HĐND 

Thứ Ba 

19/7/2021 

Sáng 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra việc áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 

2015 tại các cơ quan, đơn vị năm 2022 

Họp góp ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả 
triển khai thực hiện Đề án Phát triển lâm 

nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2020-2030 và một số dự án trồng 
rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt giai 

đoạn 2016-2021 tại Sở NN theo 97/GM-

SNN 

Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội tại Sở 

LĐTBXH tỉnh theo 51/GM-SLĐTBXH 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Chiều 
Dự Đại hội Đoàn TNCS HCM 

nhiệm kỳ 2022-2027 

Họp xem xét đề nghị giao đất bổ sung cho 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn tại Sở TNMT theo 

380/GM-STNMT  

Dự Đại hội Đoàn TNCS HCM 

nhiệm kỳ 2022-2027 

Dự Đại hội Đoàn TNCS 

HCM nhiệm kỳ 2022-2027 

Thứ Tư 

20/7/2021 

Sáng 

- Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ Tư 

 

- Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ Tư 

- Họp Thẩm định Nhiệm vụ, đồ án 

quy hoạch thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND tỉnh tại UBND 

tỉnh theo 95/GM-HĐTĐ 

Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ 

Tư 

Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ 

thứ Tư 

Chiều 

- Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ Tư 

  

- Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ Tư 
- Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh quy định phân cấp phê duyệt 

hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại 

UBND tỉnh theo 302/GM-UBND 

Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ 

Tư 

Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ 

thứ Tư 



 

 

 

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 

21/7/2021 

Sáng 
Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ Tư Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ 

Tư 

Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ 

Tư 

Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ 

thứ Tư 

Chiều 

- Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ Tư 

- Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo 

đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 2022 tại 

huyện theo 111/GM-SGTVT 

- Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ Tư 

- Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 

bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 

2022 tại huyện theo 111/GM-SGTVT 

Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ thứ 

Tư 

Họp kỳ họp HĐND huyện, kỳ 

thứ Tư 

Thứ Sáu 

22/7/2021 

 

Sáng 

Dự Hội nghị triển khai, tập huấn Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm 
hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành 

tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ theo 

3753/GM-STP 

Tiếp công dân định kỳ bù Lễ khai mạc hè và phát động toàn dân tập 

luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 
2022 tại Nhà hàng Thảo Ngân 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều 

Dự Hội nghị triển khai, tập huấn Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành 
tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ theo 

3753/GM-STP 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại UBND tỉnh theo 

294/GM-UBND 

Tiếp công dân định kỳ bù 
 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 * Do kỳ họp HĐND huyện trùng lịch tiếp công dân định kỳ, nên chuyển lịch tiếp công dân sang ngày 22/7/2022 (thứ Sáu)  

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 23/7/2022 đến hết ngày 24/7/2022.  

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 Quốc Huy, Chuyên viên 

4. Đ/c Hà Ngọc Bách, 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. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lô Văn Hậu 



 

 

 

-VT. 
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