
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 578/TB-VP Văn Lãng, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

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

(Từ ngày 05/9/2022 đến 09/9/2022) 

 

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 

 

05/9/2022 

Sáng 

Dự Khai giảng năm học mới tại 

Trường TH thị trấn Na Sầm 

Dự Khai giảng năm học mới tại 

Trường PTDTBT THCS xã Hội 

Hoan 

Dự Khai giảng năm học mới tại 

Trường Mầm non xã Tân Mỹ 
Dự Khai giảng năm học mới 

tại Trường MN xã Bắc Hùng 

Chiều 

Tiếp công dân định kỳ Họp xin ý kiến Dự thảo tờ trình của 

UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyế của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Nghị 

quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

tại Sở NNPTNT theo 125/GM-SNN 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Tiếp công dân định kỳ 

Thứ Ba 

06/9/2022 

Sáng 

- Thăm và làm việc với thôn Nà Kéo 

mới, xã Tân Mỹ tại nhà VH thôn Nà 

Kéo theo 1362-QĐ/HU 

- Thăm và làm việc với thôn Cốc Nam 

mới, xã Tân Mỹ tại nhà VH thôn Cốc 

Nam theo 1362-QĐ/HU 

- Hội nghị thông tin về tình hình đối 

ngoại và tập huấn công tác điều ước 

quốc tế, thỏa thuận quốc tế năm 

2022 do Bộ Ngoại giao tổ chức tại 

Sở Ngoại vụ theo 695/SNgV-

LSHTQT 

- Thăm và làm việc tại các thôn xã 

Hoàng Việt 

- Thăm và làm việc với các khu, thị 

trấn Na Sầm 
- Tập huấn chuyển đổi số tại UBND 

thành phố theo 108/GM-HHDN 

- Họp thống nhất Phương án giao bổ 

sung biên chế giáo viên năm học 

2022-2023, trực tuyến tại huyện 

theo GM 13/GM-VP 

Thăm và làm việc với các 

thôn, xã Bắc Việt 

 Chiều 

Làm việc cùng phòng NNPTNT về quảng 

bá, tiêu thụ Hồng Vành Khuyên 
- Hội đàm trực tuyến trao đổi học 

tập kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây 

Mắc ca với Chính phủ nhân dân 

huyện Long Châu, Quảng Tây, 

Trung Quốc tại Sở NNPTNT theo 

124/GM-SNN 

- Thăm và làm việc tại các thôn xã 

Hoàng Việt 

Thăm và làm việc với các khu, thị 

trấn Na Sầm 

Thăm và làm việc với các 

thôn, xã Bắc Việt 



 

 

 

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 

07/9/2022 

Sáng 

- Hội nghị hướng dẫn thực hiện Quy trình 

thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí 

“Thu nhập” thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới năm 2022 

 

- Thăm và làm việc tại các thôn xã 

Tân Tác 
- Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy 

định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt 

hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 

– 2025; 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 huyện theo 

373/GM-UBND 

- Dự Lễ khởi công xây dựng trụ sở 

Công an xã Thanh Long 
Thăm và làm việc với các 

thôn, xã Gia Miễn 

Chiều 

Làm việc cùng HTX để phát triển trồng 

cây lấy gỗ, cây ăn quả trên địa bàn xã Tân 

Tác, Bắc La 

- Thăm và làm việc tại các thôn xã 

Tân Tác 

- 18h00 Dự công bố quyết định 

công tác cán bộ tại Đồn BP Tân 

Thanh 

17h00 tham gia chương trình “Trung 

thu yêu thương” tại Trường Tiểu học xã 

Tân Tác 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Năm 

08/9/2022 

Sáng 
Dự đối thoại giải quyết khiếu nại (lần 1) 

với bà Nông Thị Loan tại Thanh tra tỉnh 

theo 431/GM-TTr 

Họp bàn giao chợ Hội Hoan Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải 

ngân 3 chương trình MTQG 
Dự Kiểm tra hiện trạng rừng khu 

vực đề xuất chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác 

Dự án đường tuần tra biên giới 

tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 

2021-2025) tại UBND xã Thanh 

Long theo 126/GM-HĐTĐ 

19h00 tặng quà Trung thu tại 

Trường Tiểu học xã Tân Thanh 
18h30 tặng quà Trung thu 

tại Trường Tiểu học xã Bắc 

Hùng 

Thứ Sáu 

09/9/2022 

 

Sáng 

Họp xem xét cấp GCNQSD đất đối 

với các hộ dân ảnh hưởng bởi Dự 

án thuỷ điện Thác Xăng 

Họp xem xét cấp GCNQSD đất 

đối với các hộ dân ảnh hưởng 

bởi Dự án thuỷ điện Thác Xăng 

Họp xin ý kiến tham gia vào dự thảo tờ 

trình của Sở Tài chính, dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh quy định cơ chế 

quay vòng một phần vốn thực hiện hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 – 2025 tại Sở Tài chính theo 

134/GM-STC 

- 10h00 dự trao học bổng tại Trường 

THPT Văn Lãng 

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 

Chiều 

- 18h30 tặng quà Trung thu tại 

Trường TH xã Tân Mỹ 

- 20h00 Dự Hội Na Chi Lăng tại 

Than Muội, Chi Lăng 

- Phương án hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư khu 5 

- 19h00 tặng quà Trung thu tại 

Trường THCS xã Hoàng Việt 

 

- 14h00 dự trao học bổng tại Trường 

Tiểu học xã Gia Miễn 

- 19h30 Dự Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng 

tại đường Hùng Vương, thành phố Lạng 

Sơn  

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Bảy 

10/9/2022 
 

 19h00 tham dự Đoàn tặng 

quà Trung thu của tỉnh tại 

Trường TH xã Hoàng Việt 

  

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 10/9/2022 đến hết ngày 11/8/2022.  

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

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

3. Đ/c Lương Quốc Huy, Chuyên viên 

4. Đ/c Nguyễn Thị 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 
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