
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN 

Tuần thứ 21 từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022 

 
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 

16/5/2022 

Sáng: 7h30 Họp TT HU Sáng: làm việc tại cơ quan Sáng: 9h00 Dự Họp thường kỳ 

HĐND tháng 5/2022 

Sáng: 9h00 Họp thường kỳ HĐND 

tháng 5/2022 

 

Chiều: 14h00 Dự Hội nghị gặp mặt 

Doanh nghiệp năm 2022 (124/GM, 

Trung tâm Hội nghị huyện) 

Chiều: 14h00 Dự Hội nghị gặp 

mặt Doanh nghiệp năm 2022 

(124/GM, Trung tâm Hội nghị 

huyện) 

Chiều: Dự HN lấy ý kiến nhân 

dân về đô án quy hoạch khu dân 

cư Nà Nghiều 

Chiều: Dự HN lấy ý kiến nhân dân 

về đô án quy hoạch khu dân cư Nà 

Nghiều 

- 16h30, họp Đoàn giám sát của TT 

HĐND huyện 

Thứ Ba 

17/5/2022 

Sáng: 8h00 Khai mạc Đại hội 

TDTT lần thứ IX (sân vận động 

huyện) 

Sáng: 8h00 họp Ban Điều hành 

Chương trình mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả, tổng kết công tác 

năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

năm 2022 (179/GM; 251/TB; 

255/TB; 259/TB, UBND tỉnh) 

Sáng: 8h00 Khai mạc Đại hội 

TDTT lần thứ IX (sân vận động 

huyện) 

- 8h00 Làm việc với Đoàn đánh 

giá ngoài của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Lạng Sơn khảo 

sát chính thức Trường Tiểu 

học TT Thất Khê (118/ Trường 

TH TK) 

Sáng: 8h00 Khai mạc Đại hội TDTT 

lần thứ IX (sân vận động huyện) 

 

Chiều: 14h00 Họp UBND huyện 

Thường kỳ tháng 5 (T3 UB) 

Chiều: 14h00 Họp UBND huyện 

Thường kỳ tháng 5 (T3 UB) 

Chiều: 14h00 Họp UBND huyện 

Thường kỳ tháng 5 (T3 UB) 

Chiều: Tham gia Đoàn giám sát tại 

Chi bộ Phòng KTHT 

Thứ Tư 

18/5/2022 

Sáng: 8h00 Hội nghị tuyến Quán 

triệt và triển khai thực hiện NQ số 

06- NQTW ngày 21/6/2022 của Bộ 

chính trị 

Sáng: 8h00 Hội nghị tuyến Quán 

triệt và triển khai thực hiện NQ số 

06- NQTW ngày 21/6/2022 của 

Bộ chính trị 

Sáng: 8h00 Hội nghị tuyến Quán 

triệt và triển khai thực hiện NQ 

số 06- NQTW ngày 21/6/2022 

của Bộ chính trị 

- 8h00 Hội nghị trực tuyến cung 

cấp thông tin, tập huấn nhân lực 

làm công tác thông tin cơ 

sở (827/T3 UB) 

Sáng: 8h00 Hội nghị tuyến Quán 

triệt và triển khai thực hiện NQ số 

06- NQTW ngày 21/6/2022 của Bộ 

chính trị 

- Làm việc Ban Quản lý đầu tư xây 

dựng huyện 

 

Chiều: 13h30 Họp tham gia góp ý 

Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

(113/GM, Sở NNPTNT) 

Chiều: - 14h00: Dự họp về tình 

hình triển khai áp dụng hóa đơn 

điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(193/GM, UBND tỉnh) 

- 14h00 Họp thống nhất triển khai 

xây dựngcông trình: Đường và 

mương thoát nước ngõ 10, đường 

Hoàng Văn Thụ, Khu I, TT Thất 

Khê. (16/T3 UB thị trấn) 

Chiều: - 14h00 Họp Ban Chỉ đạo 

cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2022 

(190/GM, UBND tỉnh) 

- 16h30 Bế mạc mạc Đại hội 

TDTT lần thứ IX (Hội trường 

Trung tâm huyện). 

Chiều: làm việc tại cơ quan 

Thứ Năm 

19/5/2022 

Sáng: Dự kiến Làm việc với Doanh 

nghiệp có số thuế nợ lớn trên địa 

Sáng: Dự kiến kiểm tra xây dựng 

cơ bản công trình đường GT: 

Sáng: làm việc tại cơ quan Sáng: Giao ban quý với Thường trực 

HĐND các xã, thị trấn 

Sáng: 8h30 Kiểm 

tra việc chấp hành 



bàn (T2 UB) Khau luông – Cò Vài xã Kim 

đồng 

các quy định pháp 

luật về tài nguyên 

nước, môi trường, 

đất đai đối với tổ 

chức khai thác sử 

dụng nước 

(94/TB-STNMT, 

Đại diện UBND 

huyện) 

- 14h00 Họp trực 

tuyến đánh giá hệ 

thống Đài truyền 

thanh ứng dụng 

CNTT đã triển 

khai năm 2021 

trên địa bàn 

tỉnh (953/T3 UB 

huyện) 

Chiều: 14h00 Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc đánh giá triển khai KL số 

01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ 

chính trị (714/T3 HU) 

Chiều: 14h00 Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc đánh giá triển khai KL 

số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ chính trị (714/T3 HU) 

Chiều: 14h00 Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc đánh giá triển khai KL 

số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ chính trị (714/T3 HU) 

Chiều: 14h00 Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc đánh giá triển khai KL số 

01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ 

chính trị (714/T3 HU) 

Thứ Sáu 

20/5/2022 

Sáng: - Họp Thường trực Huyện 

ủy. 

- 7h30: Dự lễ khởi công dự án quần 

thể du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu 

Sơn (đỉnh Mẫu Sơn, Lộc Bình) 

Sáng: làm việc tại cơ quan Sáng: làm việc tại cơ quan Sáng: dự kiến làm việc với Thường 

trực HĐND thị trấn Thất Khê 

- 9h00 Kiểm tra 

hiện trường, xem 

xét ý kiến, kiến 

nghị cử tri của xã 

Hùng Việt, huyện 

Tràng 

Định (1446/GTVT 

tại xã Hùng Việt) 

- 9H00: Họp ủy 

quyền phê duyệt 

điều chỉnh phương 

án phân bổ vốn 

thực hiện Đề án 

phát triển giao 

thông (1450/GM, 

Sở GTVT) 

Chiều: - Dự kiến kiểm tra xây dựng 

cơ bản Công trình Xây mới Nhà 02 

tầng Khu điều trị bệnh lây nhiễm và 

cách ly Trung tâm y tế 

- 14h00 Họp chuẩn bị nội dung 

công tác tiếp dân của đồng chí Bí 

thư tỉnh ủy (843-CV, Ban Nội 

chính tỉnh ủy) 

Chiều: làm việc tại cơ quan Chiều: làm việc tại cơ quan Chiều: làm việc tại cơ quan 

THỨ BẨY 

21/5/2022 

Nghỉ Nghỉ Sáng: 7h30 Dự Lễ tổng kết và tri 

ân năm học 2021-2022 (Trường 

THPT Tràng Định) 

Nghỉ  

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

CHỦ NHẬT 

22/5/2022 

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  

Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

 


