
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 478/TB-VP Văn Lãng, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

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

(Từ ngày 08/8/2022 đến 12/8/2022) 

 

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 

 

08/8/2022 

Sáng 

- Họp giao ban Thường trực Huyện uỷ 

- Dự sinh hoạt chi bộ Nà Mò, xã Tân 

Mỹ 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự Khai mạc Chương trình khám, tư 

vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn 

phí cho người dân trên địa bàn huyện 

Văn Lãng năm 2022 tại UBND xã Bắc 

Việt theo 215/GM-UBND 

Dự sinh hoạt chi bộ thôn 

tại xã Gia Miễn  

Chiều 

 Dự Hội nghị giao ban thực hiện Quy định 

số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ 

Chính trị 

Làm việc với Đoàn KTQP 338  Dự Hội nghị giao ban thực hiện Quy 

định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 

của Bộ Chính trị 

 Dự Hội nghị giao ban thực hiện 

Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 

18/02/2019 của Bộ Chính trị 

Thứ Ba 

09/8/2022 

Sáng 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 

06 tháng triển khai Đề án “Phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 

2030 theo 334/GM-UBND 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 tỉnh 

Lạng Sơn theo 329/GM-UBND 

 

Dự khai giảng lớp dạy, hướng dẫn kỹ 

năng bơi cho trẻ em, học sinh trong dịp 

nghỉ hè năm 2022 

 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Chiều 

- Dự kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung 

trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký 

đầu tư và tuân thủ Luật Doanh nghiệp 

trong tổ chức, hoạt động kinh doanh tại Sở 

KHĐT theo 84/GM-SKHĐT 

- Làm việc với Chi cục thuế khu vực 3 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh quy định Bộ tiêu chí xã nông 
thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã 

nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 

2025 tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh ban hành Đơn giá xây dựng 

mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng 

trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

tại UBND tỉnh theo 327/GM-UBND 

Dự sinh hoạt chi bộ khu 4, thị trấn 

Na Sầm (buổi tối) 
Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Tư 

10/8/2022 
Sáng 

- Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực 

tuyến tháng 8/2022 theo 869-CV/HU 

- Hội nghị tập huấn kiến thức phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã Huyện Văn 

Lãng năm 2022 

- Hội nghị Báo cáo viên Trung ương 

trực tuyến tháng 8/2022 theo 869-

CV/HU 

- Tham dự Khai mạc và Hội nghị kết 

nối tiêu thụ Na, nông đặc sản Lạng Sơn 

năm 2022 

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực 

tuyến tháng 8/2022 theo 869-CV/HU 

Hội nghị Báo cáo viên Trung 

ương trực tuyến tháng 8/2022 

theo 869-CV/HU 



 

 

 

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 giải quyết khó 

khăn vướng mắc trong giải 

quyết đơn thư, GPMB dự án 

khu 2, thị trấn Na Sầm 

Họp xem xét việc khắc phục hậu quả và 

bồi thường cho các hộ gia đình (ông 

Nguyễn Đình Lâm và ông Bế Văn Đại) 

bị ảnh hưởng bởi việc đổ đất thải của 

dự án Khu dân cư mới Khu 2, thị trấn 

Na Sầm tại thôn Thanh Hảo, xã Bắc 

Hùng 

- Họp xem xét thực hiện nhiệm 

vụ công tác giảm nghèo và các 

chính sách XH 
- Dự sinh hoạt chi bộ khu 6, thị trấn 

Na Sầm (buổi tối) 

 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Năm 

11/8/2022 

Sáng 

Họp làm việc với Công ty Sử Pán 1 
 

Họp làm việc với Công ty Sử Pán 1 

 

- Làm việc với đoàn đánh giá ngoài của 

Sở GD&ĐT tại Trường Mầm non xã 

Tân Mỹ 

- Họp các ngành đánh giá kết quả, tồn 

tại và thống nhất giải pháp triển khai 

thực hiện Nghị Quyết số 17/2020/NQ-

HĐND, ngày 14/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại Sở VHTTDL theo 

81/SVHTTDL-GM 

Dự sinh hoạt chi bộ 

Trung tâm Y tế huyện 

Chiều 

Họp làm việc với Công ty cổ 

phần vận tải thương mại Bảo 

Nguyên 

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

quan 

Thứ Sáu 

12/8/2022 

 

Sáng 

Kiểm tra tình hình xây dựng 

NTM trên địa bàn các xã 

Dự làm việc cùng Đoàn kiểm 

tra việc triển khai Đề án 06 

tại huyện theo 2759/TB-TCT 

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

quan 

Chiều 
Làm việc với Doanh nghiệp về 

thu nợ thuế trên địa bàn 

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

quan 

Thứ Bảy 

13/8/2022 

 
Sáng 

 Dự sinh hoạt chi bộ thôn Tà Pjặc, 

xã Hoàng Việt 
  

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 13/8/2022 đến hết ngày 14/8/2022.  

1. Đ/c Bế Thị Vẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

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

3. Đ/c Lương Thuý Liễu, KT tăng cường 

4. Đ/c Hà Ngọc Bách, tăng cường VT 

5. Đ/c Nông Văn Quảng, Lái xe UBND huyện. 

Họp xem xét thống nhất việc xây dựng Tiêu 

chí lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối vớixe 

Trung Quốc nhập cảnh qua các cửa khẩu trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại BQLKKTCK theo 

102/GM-BQLKKTCK 



 

 

 

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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