
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 589 /TB-VP Văn Lãng, ngày 09 tháng 9 năm 2022 

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

(Từ ngày 12/9/2022 đến 16/9/2022) 

 

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 

 

12/9/2022 

Sáng 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công 

tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 

05 năm thực hiện Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ quy định về công tác cứu 

nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy tại huyện theo 381/GM-

UBND 

Dự cùng Đoàn khảo sát của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

Khảo sát thực địa trên địa bàn 

huyện Văn Lãng (Cụm CN Tân Mỹ, 

Bãi xử lý rác thải theo 800/TB-

HĐND-KTNS 

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

quan 

Chiều 
Họp xem xét tình hình thực hiện 

3 CTMTQG  

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

quan 

Thứ Ba 

13/9/2022 

Sáng 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ 

tháng 9 năm 2022 (kỳ 1) tại UBND 

tỉnh theo 371/GM-UBND (TB  

- Họp xem xét phương án phân bổ 

nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh 

đối ứng thực hiện Chương trình 

MTQG XDNTM năm 2022 tại Sở 

Tài chính theo 140/GM-STC 

- Rà soát, đo đạc, thống kê làm rõ vị 

trí, diện tích, ranh giới các khu đất 

thuộc nền đường giao thông cũ 

(ĐT.230) và các khu đất liên quan 

dự án Đấu nối đường Na Sầm – Na 

Hình (Đt.230) với đường tuần tra 

biên giới không sử dụng đến 

Khai mạc Hội thao Trung đội dân quân 

cơ động tỉnh LS tại Trung Đoàn 123, 

huyện Chi Lăng 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Chiều 

Họp BCĐ tổ chức sắp xếp bộ 

máy huyện 

 
 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Họp BCĐ tổ chức sắp xếp bộ 

máy huyện 

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 

14/9/2022 

Sáng 

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 8/2022) tại 

UBND tỉnh theo 378/GM-UBND 

- Dự Đoàn Kiểm tra của Thường trực 

Huyện uỷ Đối với Chi bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
- 10h30 Đón tiếp và làm việc với Đoàn công 
tác của UBND tỉnh Quảng Bình tại cửa khẩu 

Tân Thanh theo 57/CTr-UBND 

 

- Làm việc với đoàn kiểm tra 

VSATTP của tỉnh tại huyện  

- Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác thông tin đối 

ngoại và công tác báo chí năm 2022 

tại Nhà khách Tỉnh uỷ theo 

379/GM-UBND 

Dự Đoàn Kiểm tra của Thường 

trực Huyện uỷ Đối với Chi bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Chiều 

- Làm việc với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn 
- 15h00 Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác 
của UBND tỉnh Quảng Bình tại cửa khẩu Tân 

Thanh theo 57/CTr-UBND 

 

Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác tại Sở 

NNPTNT theo 135/GM-HĐTĐ  

Làm việc với Bưu điện tỉnh Lạng 

Sơn 

Dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Gia 

Miễn 

Thứ Năm 

15/9/2022 

Sáng 

- Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và 

hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều 

hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 

- Tham gia Hội đồng sát hạch các trường 

hợp tiếp nhận vào làm công chức tại Sở 

Nội vụ theo 95/TB-HĐKTSH 

 

Đối thoại với Công ty giao hàng tiết 

kiệm 

- Kiểm tra thực tế tình hình thực hiện 02 

dự án: Thủy điện Tràng Định 2 và Dự 

án Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, 

huyện Văn Lãng theo 105/GM-SKHĐT 

- Dự Chương trình kiểm tra của Thường 

trực Huyện uỷ về công tác xây dựng 

nông thôn mới xã Trùng Khánh 

 

Dự Chương trình kiểm tra của 

Thường trực Huyện uỷ về 

công tác xây dựng nông thôn 

mới xã Trùng Khánh 

Chiều 

Hội nghị lấy ý kiến các phòng 

chuyên môn về Quy hoạch xây 

dựng Vùng huyện Văn Lãng 

Họp đánh giá công tác bố trí, sử 

dụng lực lượng, phương tiện thực 

hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên 

giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái 

phép và phòng chống dịch Covid tại 

BCH BĐBP tỉnh theo 17/GM-BCH 

Bế mạc Hội thao Trung đội dân 

quân cơ động tỉnh LS tại Trung 

Đoàn 123, huyện Chi Lăng 

Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

16/9/2022 

 

Sáng 

Họp xem xét cấp GCNQSD đất đối 

với các hộ dân ảnh hưởng bởi Dự 

án thuỷ điện Thác Xăng 

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng 

Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan 

tại xã Tân Mỹ theo 111/GM-

BQLKKTCK 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Dự sinh hoạt Chi bộ mẫu 

tại xã Bắc Việt 

Chiều 

Họp xem xét thống nhất một số nội 

dung liên quan đến kết quả giải 

quyết khiếu nại của công dân liên 

quan Dự án khu 2 

Họp xem xét thống nhất một số 

nội dung liên quan đến kết quả 

giải quyết khiếu nại của công 

dân liên quan Dự án khu 2 

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

quan 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 17/9/2022 đến hết ngày 18/9/2022.  

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

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

3. Đ/c Chu Thái Sơn, Chuyên viên 



 

 

 

4. Đ/c Dương Thị Kim, VT 

5. Đ/c Bế Tuấn Anh, 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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