
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN 

Tuần thứ 24 từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022  

                                                                             

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 

06/6/2022 

Sáng: - 8h00: họp Ban chỉ đạo 

Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới 

huyện Tràng Định năm 2022 

(146/GM, T3 UBND huyện) 

Sáng: - 8h00: họp Ban chỉ 

đạo Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới huyện Tràng Định 

năm 2022 (146/GM, T3 

UBND huyện) 

Sáng: - 8h00: họp Ban chỉ 

đạo Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới huyện Tràng Định 

năm 2022 (146/GM, T3 

UBND huyện) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan  

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

-15h00: sinh hoạt chi bộ 

- 17h00 Làm việc với một số 

phòng ban của huyện 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

-15h00: sinh hoạt chi bộ  

- 17h00 Làm việc với một số 

phòng ban của huyện 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

-15h00: sinh hoạt chi bộ  

- 17h00 Làm việc với một 

số phòng ban của huyện 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

-15h00: sinh hoạt chi bộ 

Thứ Ba 

07/6/2022 

Sáng: 7h00 Dự họp và làm 

việc cùng Đoàn kiểm tra của 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

kiểm tra công tác chuẩn bị 

cho Hội thao Trung đội Dân 

quân cơ động năm 2022 

(129/KH tỉnh, Tại BCHQS 

huyện) 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: 7h00 Dự họp và làm 

việc cùng Đoàn kiểm tra của 

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

kiểm tra công tác chuẩn bị 

cho Hội thao Trung đội Dân 

quân cơ động năm 2022 

(129/KH tỉnh, Tại BCHQS 

huyện) 

 

Sáng: Làm việc với Phòng 

GĐ&ĐT huyện  



Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: 14h00 Tiếp xúc cử tri  

Chuyên đề của Đại biểu 

HĐBD tỉnh tại TT Thất Khê 

(105/KH-UBMTTQ) (HT 

trung tâm) 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: 14h00 Tiếp xúc cử tri  

Chuyên đề của Đại biểu 

HĐBD tỉnh tại TT Thất Khê 

(105/KH-UBMTTQ) (HT 

trung tâm) 

Thứ Tư 

08/6/2022 

Sáng: 8h00: Hội nghị trực 

tuyến tuyên truyền công tác  

biên giới trên đất liền năm 

2022 (729-CV/HU, T3 HU) 

Sáng: - 8h00: Hội nghị trực 

tuyến tuyên truyền công tác  

biên giới trên đất liền năm 

2022 (729-CV/HU, T3 HU) 

 

- 9h00: Họp Ban chấp hành 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

(118/GM, LMHTX tỉnh) 

Sáng: 8h00: Hội nghị trực 

tuyến tuyên truyền công tác  

biên giới trên đất liền năm 

2022 (729-CV/HU, T3 HU) 

Sáng: 8h00: Hội nghị trực 

tuyến tuyên truyền công tác  

biên giới trên đất liền năm 

2022 (729-CV/HU, T3 HU) 

8h30 kiểm tra 

hiện trạng đất, 

tài sản gắn liền 

với đất của 

Công ty cổ 

phần Quản lý 

và Xây dựng 

giao thông 

Lạng Sơn tự 

nguyện trả lại 

đất cho Nhà 

nước tại khu 5, 

TT Thất Khê 

(272/ Tập 

trung tại 

UBND TT 

TK) Ủy quyền 

phòng TNMT) 

- 14h00:  họp 

Thống nhất và 
lấy ý kiến nội 
dung Kế 
hoạch phát 
triển nhà ở 
tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 
2021-2025 
(67/GM-SXD, 
Sở Xây dựng) 
Ủy quyền 
phòng KTHT) 

 

Chiều: 14h00: Hội nghị trực 

tuyến phân tích kết quả Chỉ số 

cải cách hành chính; Chỉ số 

hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của 

cơ quan hành chính nhà nước 

(SIPAS) và Chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX) 

của tỉnh Lạng Sơn năm 

2021(233/GM, T2 UB huyện) 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: Dự kiến họp Đoàn giám 

sát Đảng ủy xã Khánh Long 



Thứ Năm 

09/6/2022 

Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: 8h00 họp tháo gỡ khó 

khăn trong việc triển khai 

thực hiện dự án đo đạc, 

chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với 

đất tại thị trấn Thất Khê 

(T2/UB huyện) 

- 8h00: Họp chuyên đề xem xét 

dự thảo các Quyết định quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh 

quy định về ban hành bảng giá 

cung cấp dịch vụ công và ban 

hành quy chế tiếp nhận, luân 

chuyển hồ sơ, giải quyết và trả 

kết quả thủ tục hành chính về 

lĩnh vực đất đai (235/GM, 

UBND tỉnh) 

Sáng: 8h00 Tiếp xúc cử tri  

Chuyên đề của Đại biểu 

HĐBD tỉnh tại Cụm xã QV, 

ĐV, TT, TM (105/KH-

UBMTTQ) (Trường cấp 3 

Bình Độ) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan - 14h00: Làm 

việc, khảo sát 

công tác chuẩn 

bị chuyển giao 

tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả TTHC cho 

nhân viên Bưu 

điện thực hiện 

tại huyện 

Tràng Định 

(1169/GM, T2, 

UBND huyện) 

 

Chiều: 14h00 công tác làm 

việc về xây dựng NTM tại xã 

Quốc Việt. (736-CV/HU) 

Chiều: 14h00 công tác làm 

việc về xây dựng NTM tại 

xã Quốc Việt. (736-CV/HU) 

Chiều: 14h00 công tác làm 

việc về xây dựng NTM tại 

xã Quốc Việt. (736-CV/HU) 

Chiều: 14h00 công tác làm 

việc về xây dựng NTM tại xã 

Quốc Việt. (736-CV/HU) 

Thứ Sáu 

10/6/2022 

Sáng: - 8h00: Hội nghị trực 

tuyến Báo cáo viên cấp tỉnh 

tháng 6/2022 (732-CV/HU, 

T3 HU) 

- 7h30 Làm việc với Đoàn 

giám sát Ban Kinh tế Ngân 

sách – HĐND tỉnh Lạng Sơn 

về tình  hình thực hiện Nghị 

quyết HĐND tỉnh về mục 

Sáng: 8h00: Hội nghị trực 

tuyến Báo cáo viên cấp tỉnh 

tháng 6/2022 (732-CV/HU, 

T3 HU) 
- 8h00: Họp chuyên đề xem xét 

dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định 

Sáng: - 8h00: Hội nghị trực 

tuyến Báo cáo viên cấp tỉnh 

tháng 6/2022 (732-CV/HU, 

T3 HU) 

- 8h00: Dự Lễ Tuyên dương, 

khen thưởng ngành GDĐT 

năm học 2021-2022 

(1610/GM, Trung tâm HN 

tỉnh) 

Sáng: 8h00: Hội nghị trực 

tuyến Báo cáo viên cấp tỉnh 

tháng 6/2022 (732-CV/HU, T3 

HU) 

- Tiếp Công dân định kỳ 

 

 

 

 



tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế -xã hội năm 2022 

- Tiếp Công dân định kỳ 

mức phân bổ vốn Trung ương 

và mức vốn đối ứng của ngân 

sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 – 2025 

(237/GM, UBND tỉnh) 

 

Chiều:  Giao ban Thường trực 

huyện ủy 

- 14h00: Họp đánh giá tình hình 

xây dựng kế hoạch thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2021-2025 và năm 
2022 (238/GM, UBND tỉnh) 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: Làm việc với Đảng ủy 

xã Khánh Long 

THỨ BẨY 

11/6/2022 

Sáng: 8h00 Chương trình 

Cafe sáng thứ 7  

- 9h00 Tham gia chương trình 

thứ 7 xanh tại xã Quốc Việt 

Sáng: 8h00 Chương trình 

Cafe sáng thứ 7 

- 9h00 Tham gia chương 

trình thứ 7 xanh tại xã Quốc 

Việt 

Sáng: 8h00 Chương trình 

Cafe sáng thứ 7 

- 9h00 Tham gia chương 

trình thứ 7 xanh tại xã Quốc 

Việt 

Nghỉ  

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

CHỦ 

NHẬT 

12/6/2022 

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Sáng: Dự Đại hội chi bộ điểm 

tại thôn Hợp Thành, xã Vĩnh 

Tiến 

 

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

 
 


