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TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

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

 (Từ ngày 18/4/2022 đến 22/4/2022) 
 

 

 
Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

Thứ 

Hai 

18/4 

- 7h00: Dự giao ban Thường trực 

Thành ủy - PH BTV 
- Đ/c Hạnh 

- 14h00: Dự Hội nghị Ban Chỉ 

đạo công tác lập quy hoạch tỉnh 

(Số 786-CV/VPTU ngày 

14/4/2022) - 0467 

- Đ/c Hạnh 

- 7h30: Dự tiếp công dân tỉnh thường 

kỳ tháng 4/2022 (Cả ngày) (Số 

120/BTCD ngày 13/4/2022) - 4468 
- Đ/c Dũng 

- 14h00: Dự tiếp công dân tỉnh 

thường kỳ tháng 4/2022 (Cả ngày) (Số 

120/BTCD ngày 13/4/2022). 
- Đ/c Dũng 

- 8h00: Tiếp công dân thành phố 

thường kỳ tháng 4/2022 (Cả ngày) 

- PH.TCD  
- Đ/c Hạnh 

- 14h00: Tiếp công dân thành phố 

thường kỳ tháng 4/2022 (Cả ngày) 

- PH.TCD  
- Đ/c Minh 

- 8h00: Họp sơ kết công tác quản 

lý Trật tự đô thị - Trật tự xây 

dựng quý I/2022; phương hướng 

nhiệm vụ quý II/2022 trên địa bàn 

thành phố - PH trực tuyến 

- TT HĐND 

- Đ/c Minh 

- 14h00: Dự thẩm định hồ sơ, xét 

công nhận thôn, khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu  năm 2021 trên 

địa bàn các xã Mai Pha - 0342 

- Đ/c Vân 

Thứ 

Ba 

19/4 

- 8h00: Họp thông qua phương án 

HT, BT, TĐC dự án: Khu đô thị 

mới Bến Bắc; Khu đô thị mới Mai 

Pha; Khu tái định cư và dân cư 

Nam Nguyễn Đình Chiểu – PH 

trực tuyến 

- Đ/c Dũng 

- 13h30 : Họp thông qua phương 

án HT, BT, TĐC dự án: Kè bảo vệ 

bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn III, 

phường Chi Lăng; Kè bờ trái sông 

Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai 

Pha đến cầu Đông Kinh; Tu bổ di 

tích lịch sử bia và đền Tả Phủ, 

phường Hoàng Văn Thụ - PH.2 

- Đ/c Dũng 

- 10h30: Dự kiểm tra, khảo sát hiện 

trường các vị trí đề xuất đấu nối 

vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, phục vụ lập Hồ sơ 

xác định các điểm đấu nối vào các 

tuyến quốc lộ (KH số 923/KH-

SGTVT ngày 04/4/2022) - 0342 

- Đ/c Minh 

- 14h00: Họp xem xét đề nghị lắp 

đặt trạm sạc xe điện của Công ty 

TNHH kinh doanh thương mại và 

dịch vụ Vinfast – PH trực tuyến, 

0342 

- Đ/c Minh 

- 8h00: Giám sát Chi cục thuế 

thành phố - PH.2 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 14h00: Dự Hội nghị thảo luận về 

giải pháp khắc phục những hạn 

chế trong thực hiện duy trì và 

nâng cao tiêu chí số 13 về tổ chức 

sản xuất tại các xã về đích nông 

thôn mới (Số 40/GM-SNN ngày 

10/4/2022) - 4468 

- Đ/c Vân 

- 8h00: Họp triển khai tham gia 

Lễ hội Kỳ Hoa tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022 – PH.1 

- Đ/c Hạnh 

- Đ/c Vân 
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Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

Thứ 

Tư 

20/4 

- 8h00: Họp thông qua nhiệm vụ, 

phương án thiết kế dự án: Cải tạo, 

mở rộng đường và hệ thống thoát 

nước Trần Quang Khải đoạn từ 

Ngầm Thác Trà đến đường Văn 

Vỉ; Điều chỉnh cục bộ chi tiết khu 

trung tâm xã Quảng Lạc thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 

1/2.000 và vị trí xây dựng công 

trình Hỗ trợ xây dựng trụ sở Công 

an xã Quảng Lạc – PH trực 

tuyến 

- TT HĐND 

- Đ/c Minh 

- 14h00: Họp chỉ đạo tổ chức 

cưỡng chế đối với các trường hợp 

vi phạm hành chính tại khối 2, 

phường Vĩnh Trại – PH.2 

- Đ/c Minh 

- 8h00: Dự thẩm định hồ sơ, xét 

công nhận thôn, khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu  năm 2021 trên 

địa bàn các xã Hoàng Đồng - 

4468 

- Đ/c Vân 

- 14h00: Dự họp Hội đồng sáng 

kiến cấp tỉnh (Số 11/GM-SKHCN 

ngày 13/4/2022) - 4468 

- Đ/c Vân 

- 8h00: Họp thông qua phương án 

HT, BT, TĐC dự án: Cải tạo, mở 

rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý 

Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu) – 

PH.2 

- Đ/c Dũng 

- 14h00: Dự họp Giao ban giải 

quyết công việc tháng 4/2022 – 

PH trực tuyến 

-  LĐ UBND 

- TT HĐND 

Thứ 

Năm 

21/4 

- 7h00: Tổ chức cưỡng chế các 

trường hợp vi phạm hành chính 

tại khối 2, phường Vĩnh Trại (Cả 

ngày) – 0342 

- Đ/c Minh 

- 13h30: Tổ chức cưỡng chế các 

trường hợp vi phạm hành chính tại 

khối 2, phường Vĩnh Trại (Cả 

ngày) - 4468 

- Đ/c Minh 

- 8h00: Làm việc với VPĐKĐĐ, 

phòng TNMT về thực hiện các 

thủ tục hành chính tại bộ phận 

một cửa – PH.2 

- Đ/c Dũng 

- 14h00: Họp hội đồng tư vấn giải 

quyết đơn vụ ông Nguyễn Tiến 

Luận (Dự án Khu đô thị Phú Lộc I 

+ II) – PH.2 

- Đ/c Dũng 

- 8h00:  Làm việc với Đoàn giám 

sát chuyên đề của HĐND tỉnh 

việc chấp hành các quy định của 

pháp luật và các giải pháp trong 

công tác đấu tranh phòng chống vi 

phạm, tội phạm trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 

2022 (Số 247/KH-ĐGS ngày 

30/3/2022) - PH trực tuyến  

- TT HĐND 

- Đ/c Hạnh 
  

- 8h00: Làm việc với Phòng 

GD&ĐT thành phố về việc xem 

xét đề xuất dạy học tiếng Trung 

Quốc và dạy học chất lượng cao 

trên địa bàn thành phố - 4468 

- Đ/c Vân   
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Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

Thứ 

Sáu 

22/4 

- 7h00: Họp giao ban Chủ tịch, 

các Phó chủ tịch UBND thành 

phố - PH.1 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 14h00: Họp ban chỉ đạo thu 

ngân sách thành phố - PH trực 

tuyến 

- Đ/c Hạnh 

- 8h00: Họp thông qua phương án 

HT, BT, TĐC dự án: Trụ sở làm 

việc Công an tỉnh; Công viên bờ 

sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông 

Kinh đến đối diện khách sạn 

Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn 

– PH trực tuyến 

- Đ/c Dũng 

- 14h00: Họp Ban cưỡng chế đối 

thoại với cá hộ dân bị cưỡng chế 

thu hồi đất dự án Khu tái định cư 

và dân cư nam Nguyễn Đình 

Chiểu - 0342 

- Đ/c Dũng 

  

- 14h00: làm việc với UBND xã 

Quảng Lạc về kết quả hoạt động 

của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp 

nhau năm 2021 - 4468 

- Đ/c Vân 

Thứ 7 

23/4 
  

- 15h45 : Dự Lễ động thổ xây 

dựng trụ sở Ban trị sự Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

(tại Chùa Thành) - 0467 

- Đ/c Vân 

Chủ 

Nhật 

24/4 

- 7h30 : Dự Đại hội Đại biểu Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng 

Sơn tại Chùa Thành – HT Thành 

ủy – UBND thành phố 

- Đ/c Vân   

 

Lịch trực thứ bẩy, chủ nhật ngày 23/4 và 24/4/2022 

 
1. Đ/c Dương Công Dũng 

2. Đ/c Hoàng Quân 

3. Đ/c Hoàng Quỳnh Nga, Nguyễn Như Lê, 

 Đường Thị Lành, Hoàng Ngọc Loan 

4. Đ/c Hoàng Đình Trường 

Phó Chủ tịch UBND TP; 

Phó 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; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

Vũ Lê Dũng 
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