
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 521/TB-VP Văn Lãng, ngày 26 tháng 8 năm 2022 

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

(Từ ngày 29/8/2022 đến 02/9/2022) 

 

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 

 

29/8/2022 

Sáng 

Dự kỳ họp thứ năm (kỳ họp 

chuyên đề) Hội đồng nhân dân 

huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm 

kỳ 2021 -2026 

Dự kỳ họp thứ năm (kỳ họp 

chuyên đề) Hội đồng nhân dân 

huyện Văn Lãng khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021 -2026 

Dự kỳ họp thứ năm (kỳ họp 

chuyên đề) Hội đồng nhân dân 

huyện Văn Lãng khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021 -2026 

Dự kỳ họp thứ năm (kỳ họp 

chuyên đề) Hội đồng nhân 

dân huyện Văn Lãng khóa 

XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 

Chiều 

Họp Thường trực Huyện uỷ Họp thống nhất Quyết định ban hành 

Quy trình kiểm tra, thẩm định sản 

phẩm trích đo địa chính phục vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi 

đất, đấu giá quyền sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại STNMT 

theo TB 189/TB-STNMT 

Hội nghị tổng kết năm học 2021-

2022 và triển khai nhiệm vụ năm 

học 2022-2023 

- Hội nghị tổng kết năm học 

2021-2022 và triển khai nhiệm 

vụ năm học 2022-2023 

- Dự trao Huy hiệu Đảng tại 

xã Bắc Việt 

Thứ Ba 

30/8/2022 

Sáng 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các 

chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các 

chương trình mục tiêu quốc gia và các 

chương trình, dự án khác; cơ chế huy động 

các nguồn lực khác thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại UBND 

tỉnh theo 363/GM-UBND 

Dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện 

đăng ký đất đai, cấp GCN lần đầu; 

nghiệp vụ, kỹ năng xử lý vi phạm 

hành chính lĩnh vực đất đai; hòa giải 

tranh chấp đất đai năm 2022 trên địa 

bàn huyện 

Dự Khai mạc Liên hoan nghệ thuật 

các CLB văn hóa văn nghệ quần 

chúng huyện Văn Lãng lần thứ III 

năm 2022 

- Khảo sát tình hình, kết quả 

thực hiện Nghị quyết HĐND 

huyện về Kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 tại xã Hội 

Hoan 

- Khảo sát tình hình, kết quả 

thực hiện Nghị quyết HĐND 

huyện về Kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 tại xã Gia 

Miễn 

 Chiều 

Họp thống nhất nội dung rà soát 

đất rừng nằm trong phạm vi giải 

phóng mặt bằng dự án Phúc Khang 

Họp thống nhất nội dung rà soát 

đất rừng nằm trong phạm vi giải 

phóng mặt bằng dự án Phúc 

Khang 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 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 

31/8/2022 

Sáng 

Họp BTV Huyện uỷ Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Chương trình hành động củaBan 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá XIII; dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý, 

vận hành, khai thác và bảo trì tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa 

phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại 

UBND tỉnh theo 362/GM-UBND 

Khai mạc Hội nghị bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng quản lý 

thời gian và tổ chức thực hiện 

công việc 

Họp BTV Huyện uỷ 

Chiều 

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và 

thực hiện nghĩa vụ tham gia công an 

nhân dân năm 2022, triển khai nhiệm 

vụ năm 2023 Bộ CHQS tỉnh theo 

358/GM-UBND 

- Sinh hoạt Chi bộ 

- 19h30 Dự chương trình giao lưu 

nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 77 

năm ngày Quốc khánh nước Cộng 

hòa XHCH Việt Nam (02/9/1945 –

02/9/2022) 

- Sinh hoạt Chi bộ 

- Tổng kết khám chữa bệnh tại thị 

trấn ân Sầm 

- 19h30 Dự chương trình giao lưu 

nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 77 

năm ngày Quốc khánh nước Cộng 

hòa XHCH Việt Nam (02/9/1945 –

02/9/2022) 

- Sinh hoạt Chi bộ 

- 19h30 Dự chương trình giao 

lưu nghệ thuật chào mừng kỷ 

niệm 77 năm ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa XHCH 

Việt Nam (02/9/1945 –

02/9/2022) 

Thứ Năm 

01/9/2022 

Sáng 
Nghỉ Lễ  Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ 

Chiều 
Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ 

Thứ Sáu 

02/9/2022 

 

Sáng 

Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ 

Chiều 

Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 03/9/2022 đến hết ngày 04/9/2022.  

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

2. Đ/c Nguyễn Duy Hoàng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

3. Đ/c Dương Thuý Hồng, CV Văn phòng; 

4. Đ/c Hà Ngọc Bách, VT; 
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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. 

-VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lô Văn Hậu 
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