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Số:            /TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 
 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Thường trưc̣ HĐND-UBND thành phố Laṇg Sơn 

 (Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021) 
 

 

 
Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

Thứ 

Hai 

12/4 

 

- 7h30: Dự giao ban Thường trực 

Thành ủy - PH BTV 
- Đ/c Hạnh 

- 13h30-15h30: Dự họp phiên 

giải trình tháng 4 (Số 162/GM-

HĐND ngày 07/4/2021) - 4468 

- Đ/c Diệp 

- 7h30-9h30: Dự họp Hội đồng 

Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ và tuyển chọn 

tổ chức, cá nhân chủ trì dự án xây 

dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập 

thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với 

một số sản phẩm của tỉnh (Số 

11/GM-SKHCN ngày 06/4/2021) 

- 0342 

- Đ/c Minh 

- 14h00: Dự họp sơ kết 3 tháng 

đầu năm và phương hướng, nhiệm 

vụ những tháng còn lại trong năm 

2021 của Ban Chỉ đạo Thu ngân 

sách nhà nước tỉnh (GM số 

132/GM-UBND tỉnh ngày 

07/4/2021) - 0467 

- Đ/c Hạnh 

- 9h00: Họp giải quyết đơn của 

UBND thành phố - PH.1 
- Đ/c Hạnh 

- 14h00: Tham dự đối thoại 02 hộ 

gia đình dự án: Điều chỉnh, mở 

rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng 

I, thành phố Lạng Sơn tại HT tầng 

2 - Trụ sở UBND xã Hoàng Đồng 

(Số 151/GM-BCC ngày 

09/4/2021) - 0342 

- Đ/c Minh 

    

Thứ 

Ba 

13/4 

 

- 7h30-9h30: Dự họp Hội đồng 

Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ và tuyển chọn 

tổ chức, cá nhân chủ trì dự án xây 

dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập 

thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với 

một số sản phẩm của tỉnh (Số 

11/GM-SKHCN ngày 06/4/2021) 

- 0342 

- Đ/c Minh 

- 14h00: Họp Ủy ban nhân dân 

thành phố thường kỳ tháng 4/2021 

- PH Trực tuyến 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 8h00: Họp Hội đồng tinh giảm 

biên chế thành phố - PH.2 
- Đ/c Hạnh   
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Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

- 8h00: Dự làm việc với Tổ chức 

KFHI  tới làm việc tại tỉnh Lạng 

Sơn về dự án Ngôi trường Hy 

vọng Sam Sung – 4468; PH Trực 

tuyến 

- Đ/c Diệp   

Thứ 

Tư 

14/4 

 

- 8h00: Họp xét tính hợp pháp về 

đất và thông qua phương án 

BT,HT&TĐC các dự án: Khu đô 

thị phú lộc I + II; Khuôn viên cây 

xanh phía Nam cầu Kỳ Cùng; 

Tiểu khu tái định cư khối 9 

phường Vĩnh Trại - PH.2 

- Đ/c Minh 

- 14h00: Đối thoại giải quyết đơn 

khiếu nại 03 vụ (Vụ ông Ưng 

Mằn Chay; Đinh Vĩnh Toàn; Đinh 

Vĩnh Thái) - P.TCD 

- Đ/c Minh 

- 8h00: Làm việc với phòng Giáo 

dục - Đào tạo về công tác tuyển 

sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022  

- PH.1 

- Đ/c Diệp 

- 14h00: Dự họp Ban đại diện Hội 

đồng quản trị NHCSXH thành 

phố quý I năm 2021 - PH Trực 

tuyến 

- Đ/c Diệp 

    

Thứ 

Năm 

15/4 

 

- 8h00: Dự tiếp công dân tỉnh định 

kỳ (Cả ngày) - 0467 
- Đ/c Hạnh 

- 14h00: Dự tiếp công dân tỉnh 

định kỳ (Cả ngày) - 0467 
- Đ/c Hạnh 

- 8h00: Tham gia kiểm tra dự án 

đầu tư xây dựng tháng 4/2021 (Số 

54/TB-SKHĐT ngày 02/4/2021) - 

0342 

- Đ/c Minh 
- 14h00: Họp BCĐ phòng chống 

dịch Covid-19  thành phố - PH.2 
- Đ/c Diệp 

- 8h00:  Kiểm  tra địa điểm xây 

dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

tại thôn Trung  cấp xã Mai  Pha - 

4468 

- Đ/c Diệp 

- 14h00: Họp chuyên đề Quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 - 

PH Trực tuyến 

- Đ/c Minh 

Thứ 

Sáu 

16/4 

 

- 7h30: Dự Hội nghị sơ kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị (Số 175-

CV/TU ngày 05/4/2021) - HT 

Thành ủy - UBND thành phố 

- Đ/c Hạnh 

- Đ/c Hường 

- 14h00: Tiếp công dân định kỳ 

thành phố (Cả ngày) - P.TCD 
- Đ/c Hạnh 

- Đ/c Hường 

- 8h00: Tiếp công dân định kỳ 

thành phố (Cả ngày) - P.TCD 
- Đ/c Minh 

- 14h00: Họp HĐBT xét tính họp 

pháp về đất, giải quyết vướng mắc 

và thông qua phương án 

BT,HT&TĐC các dự án: Mở rộng 

vườn thực nghiệm của Trung tâm 

ứng dụng phát triển khoa học - 

công nghệ và đo lường chất lượng 

sản phẩm; Khu tái định cư và dân 

cư Nam Nguyễn Đình Chiểu - 

PH.2 

- Đ/c Minh 
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Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

 

 
 

- 20h00: Tham gia ngày hội sách 

(nhân  kỷ  niệm  ngày  Sách  Việt 

Nam) tại phố đi bộ Kỳ Lừa – 

4468 

 

- Đ/c Diệp 

Thứ 

Bẩy 

17/4 

 

- 7h30: Dự bồi dưỡng kỹ năng 

giao tiếp ứng xử cho cán bộ, công 

chức, viên chức; cán bộ, công 

chức cấp xã, năm 2021 (Số 

111/KH-UBND ngày 08/4/2021) - 

HT Thành ủy - UBND thành 

phố  

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 13h30: Dự bồi dưỡng kỹ năng 

giao tiếp ứng xử cho cán bộ, công 

chức, viên chức; cán bộ, công 

chức cấp xã, năm 2021 (Số 

111/KH-UBND ngày 08/4/2021) - 

HT Thành ủy - UBND thành 

phố  

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

  

- 20h00: Dự Chương trình  tổng 

kết trao giải cuộc thi “Ảnh đẹp du 

lịch thành phố Lạng Sơn và các 

hoạt động chào mừng  Ngày văn 

hóa Việt Nam tại Phố đi bộ Kỳ 

Lừa - 4468 

- Đ/c Diệp 

Chủ 

nhật 

18/4 

 

- 7h30: Dự bồi dưỡng kỹ năng 

giao tiếp ứng xử cho cán bộ, công 

chức, viên chức; cán bộ, công 

chức cấp xã, năm 2021 (Số 

111/KH-UBND ngày 08/4/2021) - 

HT Thành ủy - UBND thành 

phố  

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 13h30: Dự bồi dưỡng kỹ năng 

giao tiếp ứng xử cho cán bộ, công 

chức, viên chức; cán bộ, công 

chức cấp xã, năm 2021 (Số 

111/KH-UBND ngày 08/4/2021) - 

HT Thành ủy - UBND thành 

phố  

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

 

Lịch trực thứ bẩy, chủ nhật ngày 17/4 và 18/4/2021  
 

1. Đ/c Nông Bích Diệp 

2. Đ/c Lăng Thị Trịnh 

3. Đ/c Đường Thị Lành, Mai Quỳnh Liên 

 Nguyễn Như Lê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Đ/c Lê Phan Hải Quang 

Chủ tịch UBND TP; 

Chánh Văn phòng;  

Chuyên viên Văn phòng; 

 

Lái xe. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 

- CT, PCT UBND TP (b/c); 

- Các cơ quan, phòng ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 

- CPVP+CV+QTMT+LX; 

- Tất cả iOffice TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

Hoàng Quân 
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