
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 456/TB-VP Văn Lãng, ngày 22 tháng 7 năm 2022 

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

(Từ ngày 25/7/2022 đến 29/7/2022) 

 

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 

 

25/7/2021 

Sáng 

- Dâng hương Khu Lưu niệm đồng chí 

Hoàng Văn Thụ 

- Viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện 

- Toạ đàm nhân dịp kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 

- 27/7/2022) 

- Dâng hương Khu Lưu niệm đồng 

chí Hoàng Văn Thụ 

- Viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện 

- Toạ đàm nhân dịp kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) 

- Dâng hương Khu Lưu niệm đồng 

chí Hoàng Văn Thụ 

- Viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện 

- Toạ đàm nhân dịp kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh – Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) 

- Dâng hương Khu Lưu niệm 

đồng chí Hoàng Văn Thụ 

- Viếng Nghĩa trang liệt sĩ 

huyện 

- Toạ đàm nhân dịp kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh – Liệt 

sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)) 

Chiều 

- Dự Hội nghị BCH Đảng bộ xã Tân 

Mỹ 

- Kỷ niệm Ngành Viện kiểm sát nhân 

dân 

Dự công bố Quyết định phê duyệt đồ 

án quy hoạch chi tiết điểm dân cư 

nông thôn trung tâm xã Bắc Hùng, 

huyện Văn Lãng, tỷ lệ 1/500 

Kỷ niệm Ngành Viện kiểm sát nhân 

dân 

- Dự kỳ họp HĐND xã Tân 

Tác, khoá XX, nhiệm kỳ 

2021-2026 

- Kỷ niệm Ngành Viện kiểm 

sát nhân dân 

Thứ Ba 

26/7/2021 

Sáng 

Dự Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

tại UBND tỉnh theo 307/GM-UBND 

Dự Hội thảo dự án Hợp phần 3 cơ sở hạ 

tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự 

án BIIG1 -Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn tại 

Sở NNPTNT theo 99/GM-SNN 

- Dự kỳ họp HĐND xã Trùng Khánh 

khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2027 
- Dự kỳ họp HĐND xã Tân Tác, 

khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

- Dự kỳ họp HĐND xã Trùng 

Khánh khoá XX, nhiệm kỳ 2021-

2027 

 Chiều 

- Sinh hoạt Chi bộ  
- Họp xem xét phương án đầu tư 

cải tạo sân vận động thị trấn Na 

Sầm 

- Sinh hoạt Chi bộ  
- Họp xem xét phương án đầu tư 

cải tạo sân vận động thị trấn Na 

Sầm 

- Sinh hoạt Chi bộ  
 

- Sinh hoạt Chi bộ  
- Dự kỳ họp HĐND xã Trùng 

Khánh khoá XX, nhiệm kỳ 2021-

2027 

Thứ Tư 

27/7/2021 
Sáng 

Họp Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch Dự Hội nghị tập huấn, tuyên truyền 

kiến thức bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng và Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” tại Huyện uỷ 

Hội nghị biểu dương người có công 

tiêu biểu và các tập thể, cá nhân làm 

tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 

nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2022) tại The Pride theo 

301/GM-UBND 

Dự kỳ họp HĐND xã Bắc 

Việt khoá XX, nhiệm kỳ 

2021-2027 



 

 

 

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 phương án phân bổ chi 

tiết nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh 

và thu hồi tạm ứng thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2022 tại Sở KHĐT theo 

75/GM-SKHĐT 

Làm việc với Công ty TNHH Đầu 

tư Hữu nghị Phúc Khang tại 

BQLKKTCK Đồng Đăng – Lạng 

Sơn theo 100/GM-BQLKKTCK 

 Dự kỳ họp HĐND xã Bắc 

Việt khoá XX, nhiệm kỳ 

2021-2027 

Thứ Năm 

28/7/2021 

Sáng 

- Họp BTV Huyện uỷ 

- Dự kỳ họp HĐND xã Tân Mỹ, khoá 

XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

- Họp BTV Huyện uỷ 

- Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm,  

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022 Hội Liên minh HTX tại Nhà khách 

Tỉnh uỷ theo 183/GM-LMHTX 
- Dự kỳ họp thứ tư, HĐND xã Tân Thanh 

 

Họp xem xét công tác tuyển dụng 

viên chức năm 2022 

- Họp BTV Huyện uỷ 

- Dự kỳ họp HĐND xã Tân 

Thanh, khoá XX, nhiệm kỳ 

2021-2026 

Chiều 

- Họp giao ban UBND huyện 

 

- Họp giao ban UBND huyện 
  

- Họp giao ban UBND huyện  

- Tập huấn công tác bình đẳng giới 

và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 

2022 tại Nhà khách A1 theo 

55/SLĐTBXH-PCTNXHBĐG 

Dự kỳ họp HĐND xã Tân 

Thanh, khoá XX, nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

 

Thứ Sáu 

29/7/2021 

 

Sáng 

Dự Hội nghị Triển khai hướng dẫn các quy định 

hiện hành liên quan đến quản lý nhà nước về 
xúc tiến đầu tư, định hướng thu hút đầu tư. Phổ 

biến một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn 

tỉnh tại Nhà khách Tỉnh uỷ theo 73/GM-SKHĐT 
 

Dự Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 

11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính 
trị tại Huyện uỷ 

Dự Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 

11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính 
trị tại Huyện uỷ 

- Dự Hội nghị giao ban thực hiện Quy 

định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 
của Bộ Chính trị tại Huyện uỷ 

- Dự kỳ họp HĐND xã Thanh Long, 

khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

Chiều 
Hội nghị sơ kết Cụm thi đua 5 

huyện biên giới 

 Hội nghị sơ kết Cụm thi đua 

5 huyện biên giới 

 Hội nghị sơ kết Cụm thi đua 

5 huyện biên giới 

 Hội nghị sơ kết Cụm thi 

đua 5 huyện biên giới 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 30/7/2022 đến hết ngày 31/7/2022.  

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

2. Đ/c Lô Văn Hậu, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

3. Đ/c Chu Thái Sơn, Chuyên viên 

4. Đ/c Nguyễn Bích Thuỳ, 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 

 
 


		2022-07-26T07:47:23+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lãng<vanthu_ubvanlang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




