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Tuần thứ 22 từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022  

                                                                             

Ngày tháng 

năm 
Đ.c Vũ Đức Thiện 

Chủ tịch UBND huyện 
Đ/c Hoàng Như Bách 

Phó Chủ tịch UBND huyện 
Đ/c Ngọ Quang Khải,  

Phó Chủ tịch UBND huyện 
Đ.c Nguyễn Thị Ngân 

Phó Chủ tịch HĐND huyện 

 
Ghi chú 

Thứ Hai 

23/5/2022 

Sáng: - 7h30 dự Hội thao trung đội 

dân quân cơ động năm 2022 

(19/GM-BCH, tại Hội trường 

UBND huyện Văn Lãng) 

- 8h30 Họp xem xét vụ việc bà 

Hoàng Thị Phượng (232/GM, 

Thanh tra tỉnh) 

Sáng: 8h30 Họp xem xét đề nghị 

của UBND huyện Tràng Định về 

việc thu hồi và giao đất để phát 

triển kinh tế -xã hội (02 khu đất 

tại thôn Khòn Cà, xã Đại Đồng 

(240/Sở TNMT) 

Sáng: Tham dự lớp bồi dưỡng đại 

Biểu HĐND cấp huyện năm 2022 

(105/QĐ, Nhà khách Tỉnh ủy) 

Sáng: 8h00 họp, phân công chuẩn bị 

các nội cho phiên họp liên tịch tháng 

6/2022 

 

Chiều: 14h30 Dự chương trình cứu 

trợ các hộ bị thiệt hại do mưa luc 

tháng 5/2022 (6648/Tầng 3 Khối 

DV) 

Chiều: 14h00 Kiểm tra công tác 

phòng chống thiên tai xã Đại 

Đồng, Hùng Sơn (104/KH) 

Chiều: Tham dự lớp bồi dưỡng 

đại Biểu HĐND cấp huyện năm 

2022 (105/QĐ, Nhà khách Tỉnh 

ủy) 

Chiều: 14h00 họp tham gia ý kiến 

góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một 

số chế độ, định mức chi tiêu tài chính 

phục vụ hoạt động của Hội đồng 

nhân dân các cấp (430/GM, Nhà 

khách Tỉnh ủy) 

Thứ Ba 

24/5/2022 

Sáng: Họp Thường trực huyện ủy Sáng: 8h00 Kiểm tra công tác 

phòng chống thiên tai xã Hùng 

Việt, Kháng Chiến (104/KH) 

Sáng: Tham dự lớp bồi dưỡng đại 

Biểu HĐND cấp huyện năm 2022 

(105/QĐ, Nhà khách Tỉnh ủy) 

Sáng: khảo sát thực trạng nhà văn 

hóa tại các xã; khảo sát kết quả giải 

quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. 
 

Chiều: 14h00 Họp thống nhất PA 

tiếp nhận công dân qua các cửa 

khẩu (10/T2 Biên phòng tỉnh) 

Chiều: 14h00 Kiểm tra công tác 

phòng chống thiên tai xã Chi 

Lăng, TT Thất Khê (104/KH) 

- 15h00 họp lấy ý kiến quy hoạch 

chi tiết dự án Đầu tư xây dựng 

chợ thị trấn Thất Khê, tỉ lệ 1/500 

(18/GM, HT UBND thị trấn TK) 

Chiều: Tham dự lớp bồi dưỡng 

đại Biểu HĐND cấp huyện năm 

2022 (105/QĐ, Nhà khách Tỉnh 

ủy) 

Chiều: làm việc với Thường trực 

HĐND thị trấn Thất Khê; khảo sát 

thực trạng nhà văn hóa tại thị trấn; 

khảo sát kết quả giải quyết ý kiến 

kiến nghị của cử tri. 

Thứ Tư 

25/5/2022 

Sáng: - 7h15 Tham dự lớp bồi 

dưỡng đại Biểu HĐND cấp huyện 

năm 2022 (102/TB, Nhà khách Tỉnh 

ủy) 

 

Sáng: Tiếp công dân định kỳ (Chủ 

tịch UBND ủy quyền)  

- 8h00 dự kiến họp thông qua 

phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư dự án: Đường dây 

110kV và trạm biến áp 110kV 

Sáng: 8h00 làm việc với Đoàn 

kiểm tra, giám sát của Ban đại 

diện HĐQT NHCSXH tỉnh năm 

2022 (126/Trụ sở xã Đề Thám) 

 - Tham dự lớp bồi dưỡng đại 

Biểu HĐND cấp huyện năm 2022 

Sáng: Tiếp công dân định kỳ 
- 8h00 Làm việc 

với Đoàn khảo 

sát Ban Pháp 

chế-HĐND tỉnh 

về tình hình triển 



Tràng Định 

- 9h30 Dự kiến họp thống nhất 

phương án xử lý việc lấn chiếm 

đất đai tại xã Quốc Việt (Trạm y 

tế, trường học) (T2/UB) 

 

(105/QĐ, Nhà khách Tỉnh ủy) khai thực hiện 

Nghị quyết số 

49-NQ/TU, ngày 

28/09/2021 của 

Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ Lạng 

Sơn về chuyển 

đổi số (407/KH; 

410/CV  

 

Chiều:  Tham dự lớp bồi dưỡng đại 

Biểu HĐND cấp huyện năm 2022 

(102/TB, Nhà khách Tỉnh ủy) 

 

Chiều:  Tiếp công dân định kỳ 

(Chủ tịch UBND ủy quyền) 

 

Chiều: Tham dự lớp bồi dưỡng 

đại Biểu HĐND cấp huyện năm 

2022 (105/QĐ, Nhà khách Tỉnh 

ủy) 

 

Chiều: Tiếp công dân định kỳ 

-Khảo sát thực trạng nhà văn hóa tại 

các xã; khảo sát kết quả giải quyết ý 

kiến kiến nghị của cử tri. 

 

 

 

Thứ Năm 

26/5/2022 

Sáng: - 7h30 Họp Hội nghị Ban 

Thường vụ huyện ủy (707-CV/HU) 

- Tham dự lớp bồi dưỡng đại Biểu 

HĐND cấp huyện năm 2022 

(102/TB, Nhà khách Tỉnh ủy) 

Sáng: - 7h30 Họp Hội nghị Ban 

Thường vụ huyện ủy (707-

CV/HU) 

Sáng: - 7h30 Họp Hội nghị Ban 

Thường vụ huyện ủy (707-

CV/HU) 

Sáng: - 7h30 Họp Hội nghị Ban 

Thường vụ huyện ủy (707-CV/HU)  

Chiều: Tham dự lớp bồi dưỡng đại 

Biểu HĐND cấp huyện năm 2022 

(102/TB, Nhà khách Tỉnh ủy) 

 

Chiều: 14h00 Kiểm tra công tác 

phòng chống thiên tai xã Quốc 

Khánh (104/KH) 

Chiều: làm việc tại cơ quan Chiều: khảo sát thực trạng nhà văn 

hóa tại các xã; khảo sát kết quả giải 

quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. 

Thứ Sáu 

27/5/2022 

Sáng: - Tham dự lớp bồi dưỡng đại 

Biểu HĐND cấp huyện năm 2022 

(102/TB, Nhà khách Tỉnh ủy) 

- 7h30 họp xem xét Dự thảo NQ 

HĐND tỉnh phê duyệt đề án NTM; 

Dự thảo NQ của BTV Tỉnh ủy về 

cải tạo rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên (206/T4 UB tỉnh) 

Sáng: - 8h00 Kiểm tra công tác 

phòng chống thiên tai xã Quốc 

Việt. (104/KH) 

Sáng: - 8h00 dự Hội nghị về định 

hướng phát triển du lịch cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh 

(635/SVHTTDL, trung tâm Hội 

nghị the Pride) 

Sáng: Đại hội Chi bộ điểm xã Khánh 

Long; khảo sát thực trạng nhà văn 

hóa tại các xã Khánh Long; khảo sát 

kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị 

của cử tri. 

8h00 Hội nghị 

đánh giá chỉ số 

PCI tỉnh Lạng 

Sơn (207/Nhà 

khách A1) 

Chiều: - Tham dự lớp bồi dưỡng đại 

Biểu HĐND cấp huyện năm 2022 

(102/TB, Nhà khách Tỉnh ủy) 

 

Chiều: làm việc tại cơ quan 

 
Chiều: Dự chương trình khảo sát, 

học tập mô hình phát triển cộng 

động tại tỉnh Sơn La (38/GM- Sở 

VHTTDL) 

 

Chiều: làm việc với Phòng GĐ&ĐT 

huyện 

THỨ BẨY 
28/5/2022 

Sáng: 8h00 Chương trình Cà 

phê sáng thứ 7 

Sáng: 8h00 Chương trình Cà 

phê sáng thứ 7 

 

Nghỉ Nghỉ  

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

CHỦ NHẬT 
29/5/2022 Nghỉ Nghỉ 

 

Nghỉ Nghỉ 
 



Nghỉ Nghỉ 
 

Nghỉ Nghỉ 

 


