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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN 

Tuần thứ 02 từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022 

 

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 

10/01/2022 

Sáng: 8h00, Hội nghị trực tuyến 3 

cấp về triển khai các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành Kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2022 (5/ tại t3 UB 

huyện) 

- Tiếp công dân định kỳ 

Sáng: 8h00, Hội nghị trực tuyến 3 

cấp về triển khai các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành Kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 

năm 2022 (5/ tại t3 UB huyện) 

Sáng: 8h00, Hội nghị trực tuyến 3 

cấp về triển khai các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành Kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 

năm 2022 (5/ tại t3 UB huyện) 

Sáng: 8h00, Hội nghị trực tuyến 3 

cấp về triển khai các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành Kế hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2022 (5/ tại t3 UB 

huyện) 

- Tiếp công dân định kỳ 

 

 

 

 

 

Chiều: - Tiếp công dân định kỳ  

- 14h00, Họp HĐ đánh giá CCHC 

- Giao ban lãnh đạo UB huyện 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

- Giao ban lãnh đạo UB huyện 

Chiều: - 14h00, Họp HĐ đánh giá 

CCHC 

- Giao ban lãnh đạo UB huyện 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

- Tiếp công dân định kỳ 

Thứ Ba 

11/01/2022 

Sáng: 8h00, Dự Hội nghị tổng kết 

công tác năm 2021và triển khai 

nhiệm vụ năm 2022 ngành Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn(04/, t4 Sở NV) 

Sáng: 8h00, Hội nghị trực tuyến 

tổng kết công tác năm 2021, triển 

khai nhiệm vụ năm 2022 Ngành 

Nông nghiệp (02/ t3 UB huyện) 

- 10h00,Họp làm việc với các cơ sở 

đóng gói, chế biến Thạch đen 

Sáng: 8h00, Dự hội nghị tổng kết 

công tác Dân vận (545/t3 HU) 

Sáng: 8h00, Dự hội nghị tổng kết 

công tác Dân vận (545/t3 HU) 

- 15h00, 

Sinh hoạt 

chi bộ 

tháng 

01.2022 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: Làm việc tại cơ quan 

- Kiểm tra phòng chống đói rét cho 

Chiều: 14h00, Dự Tổng kết công 

tác MTTQ huyện 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 



trân, bò (Hùng Sơn, Đề Thám) 

- 14h, Dự hội nghị trực tuyến rà 

soát, đánh giá công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 và 

phương án phân bổ máy tính theo 

chương trình “Sóng và máy tính 

cho em”(tại t3 PGD ĐT) 

Thứ Tư 

12/01/2022 

Sáng: 7h30, dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Huyện ủy (kỳ chuyên 

đề) (548-.T2 HU) 

Sáng: 7h30, dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Huyện ủy (kỳ chuyên 

đề) (548-.T2 HU) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

- 7h30 Dự hội nghị tổng kết phổ 

biến GDPL cho ND biên giới, hải 

đạo (81/BCH, tại Bộ CHBĐBP 

tỉnh) 

Sáng: 7h30, dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Huyện ủy (kỳ chuyên 

đề) (548-.T2 HU) 

Chiều: Dự 

kiến Hội 

nghị cán bộ 

công chức 

năm 2022 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: - Kiểm tra phòng chống đói 

rét cho trân, bò (Tân Yên, Kim 

Đồng) 

Chiều: 14h00, Họp HĐTĐKT 

- 14h00, Dự Hội nghị đánh giá kết 

quả hoạt động năm 2021 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban 

Đại diện Hội đồng quản trị 

NHCS H tỉnh(8/gm) 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Năm 

13/01/2022 

Sáng: 8h00, phát động tết vì người 

nghèo (TTHN huyện) 

- 10h00, Đón quân nhân hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự (TTHN 

huyện) 

Sáng: 8h00, phát động tết vì người 

nghèo (TTHN huyện) 

 

Sáng: 8h00, phát động tết vì người 

nghèo (TTHN huyện) 

- 10h00, Đón quân nhân hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự (TTHN huyện) 

Sáng: 8h00, phát động tết vì 

người nghèo (TTHN huyện) 

- 10h00, Đón quân nhân hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự (TTHN 

huyện) 

 

Chiều: 14h00, Hội nghị tổng kết 

công tác kiểm tra, giám sát năm 

2021(546/ t3 HU) 

Chiều: 14h00, Hội nghị tổng kết 

công tác kiểm tra, giám sát năm 

2021(546/ t3 HU) 

- Kiểm tra phòng chống đói rét cho 

trân, bò xã Đào Viên,  Hùng Việt 

Chiều: 14h00, Hội nghị tổng kết 

công tác kiểm tra, giám sát năm 

2021(546/ t3 HU) 

Chiều: 14h00, Hội nghị tổng kết 

công tác kiểm tra, giám sát năm 

2021(546/ t3 HU) 

Thứ Sáu 

14/01/2022 

Sáng: Họp UBND huyện thường 

kỳ tháng 01/2022 

Sáng: Họp UBND huyện thường kỳ 

tháng 01/2022 
Sáng: Tổng kết công tác tuyên giáo, 

khoa giáo, BCĐ35 

- Họp UBND huyện thường kỳ 

tháng 01/2022 

Sáng: Họp UBND huyện thường 

kỳ tháng 01/2022 

 

Chiều: Dự kiến giao ban: công tác 

giải quyết đơn thư, công tác 

Chiều: Dự kiến giao ban: công tác 

giải quyết đơn thư, công tác QLĐĐ, 

Chiều: 8h00, tổng kết công tác năm 

2021 và triển khai nhiệm vụ 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 



QLĐĐ, xây dựng tháng 01/2022 xây dựng tháng 01/2022 năm 2022 của ngành Lao động - 

Thương binh và  ã hội 

tỉnh(02/KH) 

THỨ BẨY 

15/01/2022 

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  

CHỦ NHẬT 

16/01/2022 

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  

 


