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  TP. Lạng Sơn, ngày 14 tháng 12 năm 2018 
 

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

 (Từ ngày 17/12/2018 đến 21/12/2018) 
 
 
 

 
Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

Thứ 
Hai 

17/12 

 

Dự kỳ họp thứ chín HĐND TP Khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021  

(cả ngày; Hội trường tầng 4) 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

Dự tiếp công dân tỉnh thường kỳ tháng 12/2018 (cả ngày) - 4468 - Đ/c Hạnh 

Thứ 
Ba 

18/12 

Dự kỳ họp thứ chín HĐND TP Khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021  

(cả ngày; Hội trường tầng 4) 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 8h: Dự kiến đón tiếp và làm việc 
với Đoàn công tác của tổ chức 
Korea Food for the Hungry 
International (KFHI)/Hàn Quốc tới 
làm việc và khảo sát để đầu tư xây 
dựng 01 trường học cho học sinh 
nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặt 
biệt khó khăn trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn - 4468 

- Đ/c Minh   

Thứ 
Tư 

19/12 

- 8h: Dự Hội nghị đánh giá, xếp 
loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 
đảng viên năm 2018 của Đảng ủy 
Công an thành phố (GM số 
192/GM/ĐUCA) - 0467 

- Đ/c Thức 

- 14h: Họp Hội đồng đánh giá, xếp 
loại thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, 
đơn vị; UBND các phường, xã năm 
2018 (PH. Trực tuyến) 

- Đ/c Diệp 

- 8h: Dự đánh giá kiểm điểm Đảng 
bộ xã Hoàng Đồng - 4468 

- Đ/c Lan 

- 14h: Kiểm tra thực tế tình hình 
xây dựng xã nông thôn mới nâng 
cao, khu dân cư kiểu mẫu và các 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất 
tại xã Hoàng Đồng - 4468 

- Đ/c Minh 

- 8h: Dự Hội nghị đánh giá tình 
hình triển khai thực hiện Nghị định 
số 06/2018/NĐ-CP quy định chính 
sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu 
giáo và chính sách đối với giáo 
viên mầm non trên địa bàn tỉnh 
(GM số 3140/GM-SGDĐT) - 0342 

- Đ/c Diệp 

- 15h30: Dự gặp mặt cán bộ quân 
đội nghỉ hưu, nghỉ công tác hưu 
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
năm 2018 (HT. Thành ủy - UBND 
thành phố) 

 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

Dự tiếp công dân thành phố thường kỳ tháng 12/2018 (cả ngày; P.TCD) 
- Đ/c Liên 

- Đ/c Hạnh 
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Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

Thứ 
Năm 

20/12 

 

- 8h: Họp Hội đồng nâng lương 
trước thời hạn năm 2018 (PH2)  

- Đ/c Thức 

- 14h: Họp UBND thành phố giao 
ban giải quyết công việc tháng 
12/2018 và giao chỉ tiêu kế hoạch dự 
toán ngân sách năm 2019 (PH. Trực 
tuyến) 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 8h: Họp Ban Chỉ đạo Phong trào 
`Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa` thành phố thông qua các nội 
dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 
03 năm thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang và lễ hội 
thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 
2018 (PH. Trực tuyến) 

- Đ/c Diệp 

- 14h: Tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm 
thành lập thành phố Phủ Lý (2008 - 
2018); Công bố quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ công nhận thành 
phố Phủ Lý là đô thị loại II trực 
thuộc tỉnh Hà Nam (đi từ chiều 
ngày 20/12/2018 đến hết sáng ngày 
21/12/2018)- 0342 

- Đ/c Minh 

- 8h: Dự họp kiểm điểm đánh giá 
Đảng viên Chi bộ Ban QLDA 
ĐTXD thành phố 

- Đ/c Hạnh   

- 8h: Kiểm tra thực tế công tác đảm 
bảo TTĐT-TTXD trên địa bàn 
thành phố - 4468 

- Đ/c Minh   

Thứ 
Sáu 

21/12 

- 8h: Làm việc với phòng QLĐT và 
phòng LĐ-TBXH TP đánh giá việc 
thực hiện Quyết định số 
22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 
của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ 
trợ người có công với cách mạng về 
nhà ở trên địa bàn (PH1) 

- Đ/c Thức 

- Đ/c Diệp 

- 14h: Dự Hội nghị kiểm điểm và 
bình xét phân tích chất lượng tổ 
chức đảng, đảng viên của Đảng ủy 
Ban Chỉ huy quân sự thành phố - 
0467 

- Đ/c Thức 

- 8h: Họp tư vấn GQĐ (vụ Lưu  
Thị Phượng; Đào Đức Hậu) (P. 
TCD) 

- Đ/c Hạnh 

- 14h: Thăm, chúc mừng Tòa Giám 
mục Lạng Sơn, các Hội đồng Giáo 
xứ đạo công giáo trên địa bàn thành 
phố nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 
2018 - 4468 

- Đ/c Diệp 

- 8h: Dự kiến chúc mừng kỷ niệm 74 
năm Ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt  Nam (22/12/1944 - 
22/12/2018) Ban Chỉ huy quân sự, 
Tiểu đoàn 123 - 4468, 0342 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 14h: Dự kiến tổ chức Hội nghị 
công bố Quy hoạch chi tiết xây 
dựng phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 
1/500 (QĐ số 2490/QĐ-UBND 
ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh) 

- Đ/c Minh 

Thứ 
Bảy 

22/12 

Tham gia Chương trình khảo sát và toạ 
đàm đánh giá sản phẩm du lịch huyện 
Bắc Sơn năm 2018 (đi từ ngày 
22/12/2018 đến ngày 23/12/2018 - 0342 

- Đ/c Diệp   
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Lịch trực thứ bẩy, chủ nhật (22/12/2018 - 23/12/2018) 
 

1. Đ/c Nguyễn Văn Hạnh 
2. Đ/c Hoàng Thái Lâm 
3. Đ/c Dương Thị Thu Thủy, Lương Bá Hùng,  
Hoàng Mạnh Trường 
4. Đ/c Hoàng Đình Trường 

Phó Chủ tịch UBND TP; 
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. 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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