
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 484/TB-VP Văn Lãng, ngày 12 tháng 8 năm 2022 

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

(Từ ngày 15/8/2022 đến 19/8/2022) 

 

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 

 

15/8/2022 

Sáng 

- Họp TT Huyện uỷ 

- Khai mạc Hội nghị bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật tại Hội trường UBND 

huyện 

- Dự làm việc với xác minh đơn Dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai 

thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 

ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn tại The Pride theo 

333/GM-UBND 

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm 

triển khai thực hiện Nghị định số 

78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 

của Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn tại The Pride theo 

333/GM-UBND 

Chiều 

Dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" 

năm 2022 tại Trường Tiểu học xã Tân Mỹ 
Hội nghị trực tuyến phổ biến, học tập 

tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng 

Hội nghị trực tuyến phổ biến, học 

tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng 

Dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ" năm 2022 tại Trường 

Tiểu học xã Tân Mỹ 

Thứ Ba 

16/8/2022 

Sáng 

Dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn 

Lãng với nhân dân năm 2022 tại Hội 

trường UBND huyện theo 901-CV/HU 

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 

7/2022) tại UBND tỉnh theo 

339/GM-UBND 

- Dự Hội nghị tổng kết năm 2021, triển 

khai Kế hoạch năm 2022, Chương trình 

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn 

ngân hàng Thế giới năm 2022 tại Khách 

sạn Hoa Sim theo 14/GM-KSBT 

- Dự làm việc với Đoàn công tác của 

UBND tỉnh kiểm tra công tác tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện 

Văn Lãng 

Dự Hội nghị đối thoại trực tiếp 

giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Văn Lãng với nhân 

dân năm 2022 tại Hội trường 

UBND huyện theo 901-

CV/HU 

 Chiều 

Họp làm việc với Đoàn kiểm tra công tác 

quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

công tại các huyện, thành phố và các đơn 

vị chủ đầu tư năm 2022 

Họp làm việc với Đoàn kiểm tra công 

tác quản lý, thanh toán, quyết toán vốn 

đầu tư công tại các huyện, thành phố và 

các đơn vị chủ đầu tư năm 2022 

Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức 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 Tư 

17/8/2022 

Sáng 

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐN ngày 10/12/2019 và 

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách 

đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh tại Nhà Khách Tỉnh uỷ theo 447/TB-

UBND 

Kiểm tra việc khắc phục sai phạm của 

Công ty cổ phần Thương mại sản xuất 

Da Nguyên Hồng theo các Kết luận 

thanh tra tại thực địa khu đất của Công 

ty theo 428/GM-STNMT 

Dự Đại hội Hiệp Hội Du lịch tỉnh Lạng 

Sơn tại The Pride 
Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Gặp mặt Thường trực các Huyện uỷ 

tại huyện Hữu Lũng 
Họp xem xét cấp GCNQSD đất 

đối với các hộ dân ảnh hưởng 

bởi Dự án thuỷ điện Thác Xăng 

Kiểm tra công tác tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Năm 

18/8/2022 

Sáng 

Họp thành viên UBND huyện Họp thành viên UBND huyện Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển 

khai thực hiện các nội dung Thông tin 

và Truyền thông thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 

2025 tại huyện theo 1675/GM-STTTT 

Dự họp thành viên UBND 

huyện 

Chiều 

- Họp thống thất một số nội dung liên quan 

đến công tác thu NSNN trên địa bàn (Công 

ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo 

Nguyên) 

- Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác 

cán bộ tại TT Hội nghị tỉnh theo 816-

CV/TU 

Họp xem xét công tác GPMB Kiểm tra công tác tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 
Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

19/8/2022 

 

Sáng 

Làm việc với nhà đầu tư về chủ 

trương đầu tư và lấy ý kiến dân cư 

về phương án bồi thường, GPMB 

dự án khu đô thị phía nam thị trấn 

Na Sầm 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Kiểm tra công tác tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Họp xem xét công tác xây dựng 

NTM 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-

2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 

2022-2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh 

theo 2362/GM-SGDĐT 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 20/8/2022 đến hết ngày 21/8/2022.  

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

2. Đ/c Đặng Thị Hường, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 



 

 

 

3. Đ/c Hoàng Phương Thảo, CV Văn phòng; 

4. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuỳ, tăng cường 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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