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Số:  278  /TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

  TP. Lạng Sơn, ngày 10   tháng 8 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn 

 (Từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018) 
 
 
 

 
Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

 

Thứ 
hai 

13/8 

 

- 8h: Hội ý giao ban Thường trực 
Thành ủy 

- Đ/c Thức 

- 14h: Nghe trường mầm non 
Hoàng Văn Thụ báo cáo phương 
án sắp xếp trường lớp và chuẩn bị 
tổ chức đón trẻ năm học 2018 - 
2019 (PH1) 

 - Đ/c Diệp 

- 9h: Dự họp công bố Quyết định 
thanh tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về phòng cháy 
và chữa cháy của Bộ Công an 
(GM số 258/GM-UBND ngày 
07/8/2018 của UBND tỉnh) – 
(4195) 

- Đ/c Minh 

- 14h : Dự họp xem xét điều chỉnh 
cục bộ QH chi tiết P. Đông Kinh, 
TPLS, tỷ lệ 1/500 (BM 56, Sở XD) 
– (4195) 

- Đ/c Minh 

- 9h30: Đi công tác tại Thủ đô Hà 
Nội - (0467) 

- Đ/c Thức 

- 15h30: Dự Hội nghị Đảng ủy 
Công an thành phố theo Quyết 
định số 422-QĐ/TU ngày 
21/6/2018 tại Hội trường tầng III 
trụ sở Công an thành phố - 0467 

- Đ/c Thức 

Thứ 
Ba 

14/8 

 

- 8h: Dự họp khảo sát thực địa; 
lấy ý kiến về vị trí địa điểm, 
phạm vi ranh giới, quy mô diện 
tích đề xuất dự án Công viên 
trung tâm mới gắn với Trung tâm 
hội chợ, quảng cáo và Khu du 
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu 
vực hồ Nà Tâm, xã Hoàng Đồng 
(GM số 54/GM-SXD ngày 
08/8/2018) - 0467 

- Đ/c Thức 
- 14h: Đoàn kiểm tra công tác giải 
quyết đơn đối với Trung tâm Phát 
triển quỹ đất thành phố - 0467 

- Đ/c Thức 

- 8h: Họp giải quyết VM DA: 
dường Nguyễn Đình Chiểu kéo 
dài (cầu 17/10) (PH2) 

- Đ/c Hạnh 
- 14h: Kiểm tra công tác QLNN về 
đất đai phường Đông Kinh, xã 
Hoàng Đồng (KH 108) - 4468 

- Đ/c Hạnh 

- 8h: Kiểm tra một số công trình 
XDCB theo KH số 578/KH-
HĐND (cả ngày) - 4468 

- Đ/c Lan 

- Đ/c Liên 

- 14h: Dự Hội nghị tổng kết năm 
học 2017 - 2018 và triển khai 
nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 tại 
TT Hội nghị tỉnh (GM số 
1749/GM-SGDĐT) - 0342 

- Đ/c Diệp 

-  8h: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm 
thực hiện Nghị quyết số 29-
NQ/TW ngày 04/11/2013 của 
BCH Trung ương Đảng khóa XI 
về đổi mới căn bản, toàn diện 

- Đ/c Diệp 

- 14h: Họp thông qua phương án 
điều chỉnh bố trí kiến trúc cảnh 
quan, cây xanh của Công viên Chi 
Lăng, phường Chi Lăng (PH2) 

- Đ/c Minh 
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giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong điều kiện KTTT định 
hướng XHCN và hội nhập quôc 
tế; Tổng kết 20 năm xây dựng 
trường học đạt chuẩn quốc gia 
giai đoạn 1997 - 2017 tại TT Hội 
nghị tỉnh (GM số 1739/GM-
SGDĐT) - 0342 

- 8h: Họp giải quyết vướng mắc, 
khó khăn trong công tác triển 
khai thu giá DV VSMT trên địa 
bàn thành phố (PH2) 

- Đ/c Minh   

Thứ 
Tư 

15/8 

- 7h30: Dự Hội nghị sơ kết Nghị 
quyết 765-NQ/QUTW tại Ban 
CHQS thành phố (GM số 08/GM-
BCH) - 4195 

- Đ/c Minh 

- 14h: Kiểm tra công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 theo 
Kế hoạch số 94-KH/BCĐ ngày 
25/6/2018 của BCĐ thực hiện Quy 
chế dân chủ thành phố tại Chi bộ 
trường THPT Việt Bắc (TB số 
677/TB-ĐKT) - 0342 

- Đ/c Diệp 

- 8h: Dự tiếp công dân tỉnh định kỳ 
tháng 8/2018 (cả ngày) - 4468 

- Đ/c Hạnh 
- 14h: Họp làm việc với Hội tiêu 
chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng tỉnh (PH2) 

- Đ/c Minh 

    

 

Thứ 
Năm 

16/8 

 

- 8h: Tiếp công dân thành phố 
(cả ngày) 

- Đ/c Thức 
- 14h: Họp HĐBT dự án: Đường cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn (địa phận xã Hoàng 
Đồng) (PH2) 

- Đ/c Hạnh 

- 8h: Họp nghe BC tiến độ 
GPMB DA Khu TĐC Phú Lộc 
IV nút GT số 4 (PH2) 

- Đ/c Hạnh 
- 16h:  Họp nghe BC tiến độ GPMB DA 
trọng điểm (PH2) 

- Đ/c Thức, 
Hạnh 

- 8h: Họp làm việc với đơn vị tư 
vấn về quy hoạch cụm công 
nghiệp xã Quảng Lạc (PH.Trực 
tuyến) 

- Đ/c Minh   

- 8h: Dự Khai mạc Hội nghị tập huấn, 
tuyên truyền về công tác phòng, 
chống tệ nạn xã hội năm 2018 (HT. 
Tầng 4) 

- Đ/c Diệp 
- 14h: Kiểm tra các hồ đập, khu 
vực ngập úng trên địa bàn thành 
phố- 4195 

- Đ/c Minh 

- 9h: Kiểm tra cơ sở vật chất và 
công tác chuẩn bị cho Lễ Khai 
giảng năm học 2018 - 2019 của 
một số trường học (THCS Hoàng 
Đồng, điểm trường Khuổi Khuốc 
tiểu học Hoàng Đồng ) - 0342 

- Đ/c Diệp 
- 16h: Duyệt clip quảng bá về tiềm 
năng - du lịch thành phố Lạng Sơn 
(PH. Trực tuyến) 

- Đ/c Diệp 

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND năm 2018 từ ngày 16/8/2018 
đến hết ngày 17/8/2018 - 0342 

- Đ/c Lan 

- Đ/c Liên 
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Thứ 
Sáu 

17/8 

 

- 8h: Dự Chương trình kiểm tra 
tình hình thi hành pháp luật và 
thực hiện pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo năm 2018 
(Chương trình số 167 /CTr-SNV 
của Sở Nội vụ) (PH. Trực tuyến) 

- Đ/c Diệp 
- 14h: Họp UBND thành phố thường 
kỳ tháng 8/2018 (PH. Trực tuyến) 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 8h: Họp BCĐ, nghe BC tiến độ 
tiến độ thực hiện DA ĐTXD (DA 
trọng điểm) (PH2) 

- Đ/c Hạnh   

 

- 9h : Dự khảo sát, nghiên cứu 
PA chuyển ga Lạng Sơn về ga 
Yên Trạch (GM 1820, Sở GT-
VT) - 4195 

- Đ/c Minh   

 
 Lịch trực thứ bẩy, chủ nhật (ngày 18/8/2018 - 19/8/2018)  

 
1. Đ/c Nguyễn Văn Hạnh 
2. Đ/c Trần Đức Thọ 
3. Đ/c Dương Thị Thu Thủy, Bùi Ngọc Tuyền 
4. Đ/c Vi Thành 

Phó Chủ tịch UBND TP; 
Phó Chánh Văn phòng; 
Chuyên viên Văn phòng; 
Lái xe. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các cơ quan, phòng ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 
- CPVP+CV+QTMT+LX; 
- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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