
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 492/TB-VP Văn Lãng, ngày 19 tháng 8 năm 2022 

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

(Từ ngày 22/8/2022 đến 26/8/2022) 

 

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 

 

22/8/2022 

Sáng 
Tham gia đoàn công tác của Huyện uỷ Tiếp công dân định kỳ Dự kiến làm việc tại cơ quan Tiếp công dân định kỳ 

Chiều 

Tiếp công dân định kỳ Dự Hội nghị triển khai thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 tỉnh 

Lạng Sơn trực tuyến tại huyện theo 

348/GM-UBND 

Họp Ban sát hạch tuyển dụng viên 

chức 

 

Tiếp công dân định kỳ 

Thứ Ba 

23/8/2022 

Sáng 

- Họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn dự án Đầu tư xây m i, cải tạo, 

nâng cấp 03 Trung tâm y tế huyện trên địa 

 àn tỉnh Lạng Sơn; dự án đầu tư xây dựng, 

cải tạo 50 Trạm y tế tuyến x , tỉnh Lạng 

Sơn tại UBND tỉnh theo 352/GM-HĐTĐ 

- Khai mạc Hội nghị triển khai Luật sửa 

đổi  ổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính 

tại Hội trường UBND huyện 

 

- Kiểm tra thực tế tình hình thực 

hiện dự án Thủy điện Bản Nhùng 

(Kỳ Cùng 6) tại thực địa theo 

94/GM-SKHĐT  

- Dự họp Tháo gỡ khó khăn trong quá 

trình triển khai và việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về đầu tư đối v i 

một số dự án đầu tư ngoài ngân sách tại 

SKHĐT theo 92/GM-SKHĐT 

Thi tuyển viên chức Họp thẩm tra các Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết trình họp 

chuyên đề Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 Chiều 

Làm việc v i Ban Truyền hình tiếng dân 

tộc-Đài Truyền hình Việt Nam theo VB 

3768/VP-KT 

Làm việc v i Đoàn Kiểm tra, hư ng 

dẫn huyện thực hiện chương trình xây 

dựng nông thôn m i tiêu chí số 2 năm 

2022 tại huyện theo 2500/KH-SGTVT 

Thi tuyển viên chức Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Tư 

24/8/2022 

Sáng 

Họp rà soát tình hình thực hiện các dự án, 

đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 

2022 tại UBND tỉnh theo 353/GM-UBND 

Dự kiến làm việc tại cơ quan - Họp kiểm tra hoàn thiện Đề án x  

ATK 

- Dự Hội nghị BCH Hội Khuyến học 

huyện 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch các 

trường hợp tiếp nhận vào làm công 

chức tại UBND tỉnh theo 347/GM-

UBND 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự làm việc v i Bưu điện tỉnh Lạng 

Sơn 

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 

25/8/2022 

Sáng 

Họp xem xét công tác phát triển 

nông nghiệp nông thôn 

Họp xem xét  ổ sung cảng cạn Tân 

Thanh tại x  Tân Thanh, huyện Văn 

L ng, tỉnh Lạng Sơn vào Quy hoạch chi 

tiết hệ thống cảng cạn Việt Nam tại 

SGTVT theo 2597/GM-SGTVT 

Dự tiếp công dân tại HĐND x  Trùng 

Khánh 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Họp thống nhất dự thảo hư ng dẫn 

liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ 

sơ thực hiện một số chính sách hỗ 

trợ đầu tư trên địa  àn tỉnh Lạng 

Sơn tại Sở KHĐT theo 95/GM-

SKHĐT 

Họp thống nhất Quyết định  an 

hành Quy trình kiểm tra, thẩm định 

sản phẩm trích đo địa chính phục vụ 

 ồi thường, giải phóng mặt  ằng, 

thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng 

đất trên địa  àn tỉnh Lạng Sơn tại 

STNMT theo 452/GM-STNMT 

Họp góp ý dự thảo Quyết định  an 

hành Quy chế về việc đặt, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng 

trên địa  àn tỉnh Lạng Sơn tại 

SVHTTDL theo 84/GM-SVHTTDL 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

26/8/2022 

 

Sáng 

Hội nghị kỹ thuật triển khai chỉ số 

đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 

Sở,  an, ngành và UBND các 

huyện, thành phố (DDCI) năm 

2022 tại Nhà khách A1 theo 

97/GM-SKHĐT 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Làm việc v i Đoàn Kiểm tra tình hình 

thi hành pháp luật về thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người dân, người lao 

động, người sử dụng lao động, doanh 

nghiệp, hợp tác x , hộ kinh doanh trong 

 ối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn tại x  Bắc Việt theo 

106/TB-ĐKT 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Họp thống nhất nội dung rà soát 

đất rừng nằm trong phạm vi giải 

phóng mặt  ằng dự án Phúc Khang 

Họp thống nhất nội dung rà soát 

đất rừng nằm trong phạm vi giải 

phóng mặt  ằng dự án Phúc 

Khang 

Làm việc v i Đoàn Kiểm tra tình hình 

thi hành pháp luật về thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người dân, người lao 

động, người sử dụng lao động, doanh 

nghiệp, hợp tác x , hộ kinh doanh trong 

 ối cảnh dịch COVID-19 trên địa  àn 

tỉnh Lạng Sơn tại x  Hoàng Việt theo 

106/TB-ĐKT 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

* Lịch trực thứ  ảy, chủ nhật ngày 27/8/2022 đến hết ngày 28/8/2022.  

1. Đ/c Bế Văn Nh , Phó Chủ tịch UBND huyện; 

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

3. Đ/c Đường Thị Huyền, CV Văn phòng; 

4. Đ/c Dương Thị Kim, VT; 

5. Đ/c Bế Tuấn Anh, Lái xe UBND huyện. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông  áo để các cơ quan, đơn vị  iết, chủ động trong thực hiện công tác. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có điều chỉnh,  ổ sung nội dung công tác, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông  áo sau./. 



 

 

 

           Nơi nhận: 

-  - UBND tỉnh; (B/c)      

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, phòng  an, 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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