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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN 

Tuần thứ 14 từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022 

 

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 

04/4/2022 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

- Phòng Nội vụ đề xuất duyệt 

phóng sự đối thoại với Thanh niên 

- TNMT báo cáo kết quả rà soát 

Quy hoạch sử dụng đất 

Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: 7h30, Bộ CHQS tỉnh kiểm 

tra, làm việc với BCHQS huyện 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 
 

Chiều: 14h00 Kỳ họp thứ 4 

HĐND xã Tân Minh 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: - 14h00 Họp Hội đồng xét 

duyệt tinh giản biên chế (T2 UB) 

- 14h30 Công bố Quyết định của 

CT UBND huyện về công tác cán 

bộ, (T2 UB) 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

05/4/2022 

Sáng:  7h30 Dự HN BCH đảng bộ 

huyện, sơ kết quý I(635/trung tâm 

hội nghị huyện) 

 

Sáng: 7h30 Dự HN BCH đảng bộ 

huyện, sơ kết quý I(635/trung tâm 

hội nghị huyện) 

Sáng: 7h30 Dự HN BCH đảng bộ 

huyện, sơ kết quý I(635/trung tâm 

hội nghị huyện) 

- 8h00 Hội nghị sơ kết 03 năm thực 

hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá 

trịcây Đào và tổ chức Lễ hội hoa 

Đào Xứ Lạng (T3, TT VH nghệ 

thuật tỉnh) 

Sáng: 7h30 Dự HN BCH đảng bộ 

huyện, sơ kết quý I(635/trung tâm 

hội nghị huyện) 

8h00 Họp chuyên 

đề xem xét dự 

thảo Báo cáo, Tờ 

trình của Ban cán 

sự đảng UBND 

tỉnh xin ý kiến 

Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chủ 

trương thực hiện 

cơ chế đặc thù của 

Tỉnh h  tr  giao 

đất tái định cư đối 

với các trường 

h p bị thu hồi đất 

sản xuất nông 

Chiều: 14h00, Tổ chức Hội nghị 

đối thoại trực tuyến gi a Chủ tịch 

UBND huyện với thanh ni n tr n 

địa bàn huyện Tràng Định năm 

2022(t3, UB huyện) 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: 14h00, Hội nghị giao ban 

Khối Nội chính Qúy I năm 

2022(651, t2 HU) 

Chiều: 14h00, Hội nghị giao ban 

Khối Nội chính Qúy I năm 

2022(651, t2 HU) 



nghiệp để thực 

hiện các dự án đã 

triển khai tr n địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

từ năm 2004 đến 

nay (121/ T4 

UBND tỉnh) 

Thứ Tư 

06/4/2022 

Sáng: Hội nghị trực tuyến BCV 

Trung ương 

- 8h00 Họp chuy n đề xem xét dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh về 

đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị quyết   số 

12/2018/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh về 

chính sách ưu đãi, h  tr  đầu tư 

tr n địa bàn tỉnh Lạng Sơn (125/ 

T4 UBND tỉnh) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: 8h00 Kiểm tra giám sát 

phòng NN&PTNT 

 

Chiều: 14h00 Họp chuy n đề xem 

xét dự thảo Quyết định của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về ban hành quy 

định về mức độ khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai tr n địa bàn tỉnh (122/T4 

UBND tỉnh) 

Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: 14h00 Hội nghị giáo dục 

nghề nghiệp gắn với giải quyết việc 

làm (18/ T3 sở LĐTBXH) 

Chiều: 14h00 Giám sát tại 

TTVHTT 

Thứ Năm 

07/4/2022 

Sáng: 8h00 Xem xét nội dung Đề 

án phát triển KTXH, bảo tồn, tôn 

tạo di tích lịch sử các xã An toàn 

khu; Rà soát Danh mục các công 

trình ATK 

Sáng: 8h00 Xem xét nội dung Đề 

án phát triển KTXH, bảo tồn, tôn 

tạo di tích lịch sử các xã An toàn 

khu; Rà soát Danh mục các công 

trình ATK 

Sáng: 8h00 Xem xét nội dung Đề 

án phát triển KTXH, bảo tồn, tôn 

tạo di tích lịch sử các xã An toàn 

khu; Rà soát Danh mục các công 

trình ATK 

Sáng: 8h00 Giám sát TTDVNN  
 

Chiều: 14h00 Dự kiến Huyện Chi 

Lăng đăng ký trao đổi, học tập 

kinh nghiệm diễn tập tác chiến 

khu vực phòng thủ huyện (492/ tại 

UB huyện) 

Chiều: 14h00 Dự kiến Huyện Chi 

Lăng đăng ký trao đổi, học tập kinh 

nghiệm diễn tập tác chiến khu vực 

phòng thủ huyện (492/ tại UB 

huyện) 

Chiều: 14h00 Dự kiến Huyện Chi 

Lăng đăng ký trao đổi, học tập kinh 

nghiệm diễn tập tác chiến khu vực 

phòng thủ huyện (492/ tại UB 

huyện) 

 

Chiều: 14h00 Giám sát TTPTQĐ 



Thứ Sáu 

08/4/2022 

Sáng: Giao ban Thường trực HU 

mở rộng Họp GPMB Thủy điện 

TĐ2 

 

Sáng: Giao ban Thường trực HU 

mở rộng Họp GPMB Thủy điện 

TĐ2 

 

Sáng: Giao ban Thường trực HU 

mở rộng Họp GPMB Thủy điện 

TĐ2 

 

Sáng: Giao ban Thường trực HU 

mở rộng Họp GPMB Thủy điện 

TĐ2 

 

 

Chiều: Họp BTV (chuyên đề) Chiều: Họp BTV (chuyên đề) Chiều: Làm việc tại cơ quan Chiều: Họp BTV (chuyên đề) 

THỨ BẨY 

09/4/2022 

Sáng: Dự Khai mạc tập huấn cải 

thiện các chỉ số đạt thấp (DDCI) 

tại Trung tâm HN huyện 

Sáng: Dự Khai mạc tập huấn cải 

thiện các chỉ số đạt thấp (DDCI) tại 

Trung tâm HN huyện 

Sáng: Dự Khai mạc tập huấn cải 

thiện các chỉ số đạt thấp (DDCI) tại 

Trung tâm HN huyện 

Nghỉ  

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  

CHỦ NHẬT 

10/4/2022 

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  

Gi  tổ Hùng Vương 

(chuyển nghỉ bù 

sang thứ Hai) Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

 


