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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN 

Tuần thứ 20 từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022  

                                                                             

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 

09/5/2022 

Sáng: làm việc tại cơ quan Sáng: làm việc tại cơ quan Sáng: Công tác làm việc tại xã 

Tân Yên. 
Sáng: làm việc tại cơ quan 

14h00 tổ chức 

lấy ý kiến cộng 

đồng dân cư đối 

với Hồ sơ đồ án 

điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch 

chi tiết khu dân 

cư Hang Đông 

(266/GM, Nhà 

VH xã Chi 

Lăng) 

Chiều: làm việc tại cơ quan 
Chiều: 14h00 họp xin ý kiến dự 

thảo Nghị quyết cải tạo rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên (52/GM-

SNN, tại Sở NNPTNT) 

Chiều: 14h00 Dự họp chuẩn bị 

tách cấp trường mầm non ra khỏi 

các trường Phổ thông (377/GM, 

T3 Phòng GDĐT huyện) 

Chiều: làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

10/5/2022 

Sáng: Tiếp công dân kỳ tháng 5 Sáng: 8h00 Dự làm việc với Đoàn 

giám sát Thường trực HĐND tỉnh 

về Chương trình giám sát tình 

hình thực hiện Nghị quyết 

số12/2020/NQ-HĐND ngày về Đề 

án phát triển giao thông nông thôn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 

2025 (182/GM, UB tỉnh) 

Sáng: làm việc tại cơ quan Sáng: Tiếp công dân kỳ tháng 5 
14h00 Họp Hội 

đồng chấm sáng 

kiến cơ sở (T2 

Khối liên cơ 

quan) 

Chiều: Tiếp công dân kỳ tháng 5 

- 14h00 Làm việc công tác tại xã 

Trung Thành 

 

Tối: 19h30 Làm việc công tác tại xã 

Quốc Việt 

Chiều: 13h30 Làm việc với Công 

ty giống cây trồng Đông Bắc 

(T2/UB) 

Chiều: làm việc tại cơ quan Chiều: Tiếp công dân kỳ tháng 5 



Thứ Tư 

11/5/2022 

Sáng:  8h00 Làm việc tại xã Khánh 

Long 
Sáng: 8h00 Họp chuyên đề kiểm 

điểm, đánh giá tiến độ giải phóng 

mặt bằng các dự án trọng điểm và 

xem xét, giải quyết khó khăn, 

vướng mắc trong công tác giải 

phóng mặt bằng trên địa bàn các 

huyện, thành phố (180/GM, tầng 

4, UBND tỉnh) 

Sáng: 8h00 Họp Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh thực hiện lập hồ sơ đề nghị 

công nhận xã An toàn khu, vùng 

An toàn khu (169/GM, T3 UBND 

tỉnh) 

Sáng: làm việc tại cơ quan 
 

Chiều: 14h00 Làm việc tại xã Vĩnh 

Tiến ((KH 108-KH/HU) 

 

Tối: 19h30 Làm việc tại xã Tri 

Phương 

Chiều: - 15h00 họp chuẩn bị cho 

buổi làm việc giao nộp tiếp cận, 

công khai chứng cứ và đối thoại 

(T2/UB) 

 

Chiều: 15h30 Họp rà soát các nội 

dung báo cáo và tài liệu phục vụ 

Đoàn giám sát Ban Thường trực 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Lạng Sơn (122/T2UB) 

Chiều: 14h00 thông qua dự thảo báo 

cáo kết quả giám sát các đơn vị sự 

nghiệp công lập (T3 UB) 

Thứ Năm 

12/5/2022 

Sáng: - 8h00 Hội nghị trực tuyến 

Báo cáo viên Trung ương tháng 

05/2022 (692-CV/HU, T3 Huyện 

ủy) 

Sáng: - 8h00 Hội nghị trực tuyến 

Báo cáo viên Trung ương tháng 

05/2022 (692-CV/HU, T3 Huyện 

ủy) 

  

Sáng: - 8h00 Hội nghị trực tuyến 

Báo cáo viên Trung ương tháng 

05/2022 (692-CV/HU, T3 Huyện 

ủy) 

 

Sáng: - 8h00 Hội nghị trực tuyến Báo 

cáo viên Trung ương tháng 05/2022 

(692-CV/HU, T3 Huyện ủy) 

 

 

Chiều: 14h00 Dự Lễ phát động triển 

khai Nền tảng "Công dân số - Xứ 

Lạng" và phát triển tài khoản thanh 

toán điện tử (177/GM, 184, Trung 

tâm Hội nghị The Pride Lạng Sơn) 

 

Chiều: 14h00 Lễ phát động triển 

khai Nền tảng "Công dân số - Xứ 

Lạng" và phát triển tài khoản 

thanh toán điện tử (177/GM, 184 

Phòng họp trực tuyến T3 UBND 

huyện) 

- 14h00 Họp chuyên đề xem xét 

dự thảo hướng dẫn của UBND 

tỉnh về trình tự, thủ tục đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (183/GM, 

248/TB, UBND tỉnh) 

Chiều: 14h00 Lễ phát động triển 

khai Nền tảng "Công dân số - Xứ 

Lạng" và phát triển tài khoản 

thanh toán điện tử (177/GM, 184 

Phòng họp trực tuyến T3 UBND 

huyện) 

 

Chiều: 14h00 Lễ phát động triển khai 

Nền tảng "Công dân số - Xứ Lạng" 

và phát triển tài khoản thanh toán 

điện tử (177/GM, 184 Phòng họp trực 

tuyến T3 UBND huyện) 

 

Thứ Sáu 

13/5/2022 

Sáng: Giao ban Thường trực huyện 

ủy 
Sáng: Làm việc tại cơ quan Sáng: 8h00 Tập huấn trực tuyến 

triển khai Nền tảng "Công dân số 

- Xứ Lạng" và phát triển tài khoản 

thanh toán điện tử (177/T3 UB) 

Sáng: 8h00 Dự kiến họp TT HĐND 

phiên tháng 5  

Chiều: - 13h30 Hội nghị của Ban 

Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh 

nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế 

tập thể (174, 71 /GM trụ sở 

HĐND&UBND tỉnh). 

 

Chiều: - 14h00 họp kiểm tra việc 

giao nộp tiếp cận, công khai 

chứng cứ và đối thoại (11/TB, tại 

TAND tỉnh) 

Chiều: 15h00 Tham dự lễ hội 

Phật đản, phật lịch 2566 – Dương 

lịch 2022 (002/GM, Chùa Thành, 

TP Lạng Sơn) 

Chiều: làm việc tại cơ quan 



THỨ BẨY 
14/5/2022 

Sáng: 8h00 Khai mạc Đại hội 

Thể dục thể thao huyện Tràng 

Định lần thứ IX (Sân vận 

động huyện) 

Sáng: 8h00 Khai mạc Đại 

hội Thể dục thể thao huyện 

Tràng Định lần thứ IX (Sân 

vận động huyện) 

Sáng: 8h00 Khai mạc Đại 

hội Thể dục thể thao huyện 

Tràng Định lần thứ IX (Sân 

vận động huyện) 

Sáng: 8h00 Khai mạc Đại hội 

Thể dục thể thao huyện Tràng 

Định lần thứ IX (Sân vận động 

huyện) 

 

Nghỉ 

Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

CHỦ NHẬT 
15/5/2022 

Nghỉ 

Nghỉ Sáng: 8h00 Dự Phiên chợ 

nhân đạo (Khu lưu niệm 

Hội trường TT) 

Nghỉ 
 

Nghỉ 

Nghỉ Chiều: 16h30 Bế mạc Đại 

hội Thể dục thể thao huyện 

Tràng Định lần thứ IX (Hội 

trường TT huyện) 

Nghỉ 

 
 


