
 
 

 
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 610/TB-VP Văn Lãng, ngày 23 tháng 9 năm 2022 

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

(Từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022) 

 

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 

 

26/9/2022 

Sáng 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh 
giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia tại UBND tỉnh 

theo 401/GM-UBND 

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

Chiều 

Dự thảo luận đánh giá tình hình thực hiện dự 

toán NSNN năm 2022, xây dựng dự toán NSNN 

năm 2023 tại Sở TC theo 2489/STC-QLNS 

Họp xem xét thực hiện chuyển công năng 

khu nhà tập thể của Trung tâm y tế huyện 

sang làm công trình phúc lợi 

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

Thứ Ba 

27/9/2022 

Sáng 

Dự lấy ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng về 

chủ trương đầu tư, dự kiến phương án bồi 

thường, giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị 
phía Nam thị trấn Na Sầm (Khu 5, 7) 

Dự toạ đàm kỷ niệm 86 năm ngày thành lập 

Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Bắc Sơn, 

82 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn tại huyện 
Bắc Sơn 

Họp BCĐ 24 về thực hiện chế độ, chính sách 

theo QĐ 49, 62 

Dự họp cho ý kiến về các tờ trình của 

UBND huyện về bổ sung kinh phí 

khắc phục hậu quả thiên tai, kinh phí 
phòng chống dịch Covid-19 

 Chiều 

- Dự lấy ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng về 

chủ trương đầu tư, dự kiến phương án bồi 
thường, giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị 

phía Nam thị trấn Na Sầm (Khu 6) 

  Dự kiến làm việc tại cơ quan Kiểm tra xây dựng CSVC Trường 

THCS Lãng Vài 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Tư 

28/9/2022 

Sáng 

Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo về chuyển đổi 

số tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2022 tại huyện 
theo 406/GM-UBND 

- Họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch 

của BTV Tỉnh ủy thực hiện NQ số39-

NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị 
về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử 

dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh 

tế và NQ của HĐND tỉnh quy định chính 

sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng 

gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2022 -2030 tại huyện theo 408/GM-UBND 
 

- Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 
Giảm nghèo năm 2022 tại KS Mường Thanh 

theo 76/GM-SLĐTBXH 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều 

- Họp BTV Huyện uỷ 

 

- Họp BTV Huyện uỷ 

 
- Dự Công bố QĐ kiểm tra và tiếp nhận báo 

cáo, hồ sơ tình hình xử lý vi phạm hành 
chính tại Sở Tư pháp theo 124/TB-ĐKT 

- Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 

Giảm nghèo năm 2022 tại KS Mường Thanh 

theo 76/GM-SLĐTBXH 

- Họp BTV Huyện uỷ 

 



 

 

 

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 

29/9/2022 

Sáng 

- Khai mạc Hội nghị kiến thức chuyển đổi số, 
DVC mức độ 3, 4, văn phòng điện tử ioffice 

 

 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

 

 

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 

Giảm nghèo năm 2022 tại KS Mường Thanh 

theo 76/GM-SLĐTBXH 

Dự hội nghị giao ban giữa Thường trực 
Hội đồng nhân dân huyện với Thường 

trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 

9 tháng đầu năm 2022 

Chiều 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

 

  Họp xem xét công tác giải phóng mặt 

bằng 

 

 Kiểm tra công tác tiêm phòng, 

xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về 

y tế xã tại TTYT huyện 

Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

30/9/2022 

 

Sáng 

- Họp BCH Huyện uỷ 
 

- Họp BCH Huyện uỷ 
- Về việc kỉ niệm 19 năm (30/9/2003 -

30/9/2022) ngày thành lập Sở Tài nguyên và 

Môi trường, tỉnh Lạng Sơn 

- Họp BCH Huyện uỷ 

- Tham gia Ngày hội Hồng huyện Cao Lộc 

năm 2022 theo 2370/UBND-VHTT 

- Họp BCH Huyện uỷ 

 

Chiều 

Sinh hoạt Chi bộ 
- Dự giao lưu Ngày hội Hồng huyện Cao 

Lộc năm 2022, giao lưu TT Huyện uỷ các 

huyện 

Sinh hoạt Chi bộ - Sinh hoạt Chi bộ 
- Tham gia Ngày hội Hồng huyện Cao Lộc 

năm 2022 theo 2370/UBND-VHTT 

Sinh hoạt Chi bộ 

Thứ Bảy 

01/10/2022 
Sáng 

  Dự Tổng kết bế mạc Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 
 

Chủ nhật 

02/10/2022 
Sáng 

Dự Hội thảo tham vấn về Quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 tại Nhà Khách A1 

   

* Lịch trực thứ bảy, chủ nhật ngày 01/10/2022 đến hết ngày 02/10/2022.  

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

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

3. Đ/c Lương Thuý Liễu, TC Kế toán 

4. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuỳ, TC 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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