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THÔNG BÁO 

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

 (Từ ngày 02/8/2021 đến 06/8/2021) 
 

 

 
Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

Thứ 

Hai 
02/8 

- 7h00: Dự giao ban Thường trực 

Thành ủy - PH BTV 
- Đ/c Hạnh 

- 14h00: Dự họp xem xét tham gia 

góp ý dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh, dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa ngân sách các 

cấp ở địa phương và tỷ lệ phần trăm 

phân chia nguồn thu giữa ngân sách 

các cấp năm 2022 và thời kỳ ổn 

định ngân sách 2022 -2025 (Số 

172/GM-STC ngày 28/7/2021) – 

0467 

- Đ/c Hạnh 

- 8h00: Tiếp công dân định kỳ 

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

- Đ/c Minh 

- 14h00: Tiếp công dân định kỳ 

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

- Đ/c Minh 

  

- 17h00: Kiểm tra công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn - 

4468 

- Đ/c Diệp 

Thứ 

Ba 

03/8 

- 8h00: Dự kỳ họp thứ Hai 

HĐND xã Mai Pha – 0342 
- Đ/c Hường 

- 14h00: Họp chi bộ Văn phòng 

HĐND – UBND thành phố - PH 

Trực tuyến 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 8h00: Kiểm tra tiến độ thực hiện 

dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính và lập hồ sơ địa chính, cấp 

GCN QSD đất tại phường Hoàng 

Văn Thụ - 4195 

- Đ/c Minh 

- 14h00: Họp HĐBT giải quyết 

vướng mắc, thông qua phương án 

BT, HT và TĐC các dư ̣án: Hạ tầng 

khu dân cư khối 9, phường Vĩnh 

Trại; Trạm Y tế phường Tam 

Thanh - PH.2 

- Đ/c Minh 

- 8h00: Kiểm tra cơ sở vật chất 

một số phân trường - 4468 
 Đ/c Diệp   

Thứ 

Tư 

04/8 

- 8h00: Kiểm tra thực tế và làm 

việc với Ban quản lý chợ Giếng  

Vuông về công tác sắp xếp bố trí 

khi di chuyển chợ Bờ sông – 0467 

- Đ/c Hạnh 

- 14h00: Dự hội nghị sơ kết 5 năm 

thực hiện Nghị quyết trung ương 4 

khóa XII về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, những biểu hiện 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ – PH Trực tuyến 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 
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Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

 - 8h00: Nghe trung tâm y tế TP 

báo cáo công tác chuẩn bị các 

phương án cách ly cho các đối 

tượng trên địa bàn thành phố - PH 

Trực tuyến 

 - Đ/c Diệp 

- 14h00: Họp HĐTVGQ đơn thành 

phố 02 Vụ (Bà Đào Thị Kim Thư, 

Đào Kim Thu và bà Hoàng Thị 

Pính; bà Đoàn Thị Tĩnh) - PH.2 

- Đ/c Hường 

- Đ/c Minh 

- 8h00: Đối thoại giải quyết đơn 

khiếu nại (Vụ việc Công ty cổ 

phần Ngân Sơn) – P.TCD 
- Đ/c Minh   

Thứ 

Năm 

05/8 

- 7h30: Dự đại hội đại biểu Hội 

cựu thanh niên xung phong thành 

phố Lạng sơn lần thứ IV – Trung 

tâm Hội nghị The Pride – 0342 

- Đ/c Hường 

- Đ/c Diệp 

- 14h00: Họp xét điều động giáo 

viên các trường học công lập năm 

học 2021-2022 và họp xét tiếp nhận 

giáo viên từ các huyện về công tác 

tại thành phố - PH Trực tuyến 

- Đ/c Hạnh 

- Đ/c Diệp 

- 7h30: Kiểm tra triển khai kế 

hoạch kiểm tra NTM năm 2021 tại 

xã Quảng Lạc (Số 127/VPĐP-

KTHT ngày 16/07/2021 của Văn 

phòng Điều phối NTM Tỉnh) - 

4468 

- Đ/c Diệp 

- 14h00: Họp HĐBT giải quyết 

vướng mắc các dự án: Khu đô thị 

Phú Lộc III; hộ ông Đồng Xuân 

Lương bị ảnh hưởng dự án: Quốc lộ 

4B, giai đoạn II - PH.2 

- Đ/c Minh 

- 8h00: Dự họp chuyên đề xem xét 

giải quyết khó khăn, vướng mắc, 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công 

tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 

7/2021) (Số 304/GM-UBND tỉnh 

ngày 30/07/2021) – 4195 

- Đ/c Minh   

Thứ 

Sáu 

06/8 

- 8h00: Dự họp chuyên đề xem 

xét Dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh Quy định chi tiết việc 

rà soát, công bố công khai danh 

mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà 

nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý 

kiến người dân và công khai việc 

giao đất, cho thuê đất đối với các 

thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào 

mục đích công cộng hoặc giao, 

cho thuê cho người sử dụng đất 

liền kề trên địa bàn tỉnh (Số 

305/GM-UBND tỉnh ngày 

30/7/2021) – 0467 

- Đ/c Hạnh 

- 14h00: Họp UBND thành phố 

thường kỳ tháng 7/2021 - PH Trực 

tuyến 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 8h00: Họp HĐBT thông qua 

phương án BT, HT, TĐC và báo 

cáo vướng mắc các dự án: Cấy các 

TBA CQT lưới điện và giảm tổn 

thất điện năng các khu vực huyện 

Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn; 

Khu đô thị mới Bến Bắc - PH.2 

- Đ/c Minh   
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Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

- 8h00: Tham gia kiểm tra, giám 

sát Ban đại diện HĐQT NHCSXH 

thành phố Lạng Sơn năm 2021 

(của Đoàn kiểm tra số 01) – 0342 

- Đ/c Diệp   

Thứ 

Bảy 

07/8 

- 8h00: Họp tiến độ GPMB dự án 

Khu đô thị mới Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn - PH.2 

- Đ/c Minh   

    
 

Lịch trực thứ bẩy, chủ nhật ngày 07/8 và 08/8/2021  
 

1. Đ/c Đặng Quốc Minh 

2. Đ/c Hoàng Quân 

3. Đ/c Đường Thị Lành, Nguyễn Thị Hoàng Anh 

Hoàng Ngọc Loan 

4. Đ/c Vi Thành. 

Phó Chủ tịch UBND TP; 

Phó Chánh Văn phòng;  

Chuyên viên Văn phòng; 

Văn thư 

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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