
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 602/TB-VP Văn Lãng, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

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

(Từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022) 

 

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 

 

19/9/2022 

Sáng 
Họp giao ban Thường trực Huyện uỷ Dự Lễ ra mắt các Câu lạc bộ văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao xã Tân Tác 

năm 2022 tại UBND xã Tân Tác 

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

Chiều 

Họp trực tuyến tại huyện xem xét đề xuất 

lựa chọn danh mục dự án ưu tiên đầu tư 

trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo 

390/GM-UBND 

Dự kiến làm việc tại cơ quan Họp xem xét tình hình triển khai thực 

hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững và Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS năm 2022 

Kiểm tra việc triển khai, thực hiện 

các hoạt động của Hội đồng nhân 

dân thị trấn Na Sầm 

Thứ Ba 

20/9/2022 

Sáng 

Dự thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười hai (kỳ 

họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

tại HĐND tỉnh theo 785/TB-HĐND-KTNS 

Kiểm tra hiện trường, họp xem xét việc về 

xây dựng tuyến mương thủy lợi phục vụ tưới 
các khu ruộng do ảnh hưởng của dự án 

Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ 

cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với 
Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) tại 

Tân Thanh theo 2843/GM-SGTVT 

Tiếp công dân định kỳ Tiếp công dân định kỳ 

 Chiều 

Họp xem xét tình hình triển khai, kết quả 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã Trùng 

Khánh năm 2022 

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

Thứ Tư 

21/9/2022 

Sáng 
Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 

9/2022 

Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh 

tháng 9/2022 

Kiểm tra kết quả thực hiện công tác 

tiêm phòng covid 19 

Hội nghị Báo cáo viên cấp 

tỉnh tháng 9/2022 

Chiều 

Họp giao ban công tác Nội chính, 

phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu 

năm 2022 tại Huyện uỷ theo TB 304-

TB/HU 

- Họp thống nhất kết quả 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 và 

xem xét điều kiện để Công ty tiếp tục 

hoạt động dự án tại xã Tân Mỹ, huyện 

Văn Lãng tại Sở TNMT theo 508/GM-

STNMT 

- Họp thống nhất nội dung giải 

quyết đơn 

Họp xét tinh giản biên chế kỳ I năm 

2023 

Họp giao ban công tác Nội 

chính, phòng, chống tham 

nhũng 9 tháng đầu năm 2022 

tại Huyện uỷ theo TB 304-

TB/HU 



 

 

 

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 

22/9/2022 

Sáng 

Làm việc với Đoàn giám sát tình hình, kết quả 
triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp 

bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2030 và một số dự án trồng rừng đã được 
UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2016-2021 

Về việc đối thoại giải quyết khiếu nại (lần 2) 
tại Thanh tra tỉnh 

Kiểm tra thực hiện bộ tiêu chí quốc gia 

về y tế xã tại TTYT huyện 

Làm việc với Đoàn giám sát tình hình, 
kết quả triển khai thực hiện Đề án phát 

triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 và 
một số dự án trồng rừng đã được 

UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2016-

2021 

Chiều 

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương 

trình phối hợp trong công tác quản lý nhà 

nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

tỉnh Lạng Sơn tại Nhà hàng New Century 

theo 503/GM-STNMT 

- Họp thông qua hội đồng thẩm định 2 dự án 
quy hoạch chi tiết thủy vân sơn 

 

- Dự họp giám sát Ban QLDA ĐTXDCT 
huyện 

Giám sát Ban QLDA 

ĐTXDCT huyện  

Thứ Sáu 

23/9/2022 

 

Sáng 
Họp BCĐ thu NSNN huyện Dự kiến làm việc tại cơ quan Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo tại xã 

Trùng Khánh 
Dự họp 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 

Họp xem xét chế độ theo QĐ 49, 62 Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chủ nhật 

25/9/2022 
Sáng 

  Dự Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ IX tại sân Vận động Đông 

Kinh 

 

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 24/9/2022 đến hết ngày 25/9/2022.  

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

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

3. Đ/c Lý Thị Thu Trang, Chuyên viên 

4. Đ/c Hà Ngọc Bách, VT 

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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