
 UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND 

 

Số:            /TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng  10  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

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

 (Từ ngày 17/10/2022 đến 21/10/2022) 

 

 
Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

Thứ 

Hai 

17/10 

- 7h00: Dự giao ban Thường trực 

Thành ủy - PH BTV 
- Đ/c Hạnh 

- 14h00: Dự gặp mặt Quân Dân 

Chính Đảng - HT Thành ủy -

UBND thành phố 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 8h00: Dự Tiếp công dân tỉnh 

định kỳ tháng 10 (cả ngày) 
- Đ/c Minh 

- 14h00: Dự Tiếp công dân tỉnh 

định kỳ tháng 10 (cả ngày) 
- Đ/c Minh 

- 8h00: Tiếp công dân thành phố 

định kỳ - PH TCD (cả ngày) 
- Đ/c Hạnh 

- 14h00: Tiếp công dân thành phố 

định kỳ - PH TCD (cả ngày) 
- Đ/c Dũng 

 - 8h00: tập huấn rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và nâng cao 

năng lực cho cán bộ làm công tác 

Giảm nghèo năm 2022 (Số 

85/GM-SLĐTBXH) - Hội trường 

Trung tâm Hội nghị tỉnh - 4468 

 - Đ/c Vân  

 - 14h00: Tập huấn rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và nâng cao 

năng lực cho cán bộ làm công tác 

Giảm nghèo năm 2022 (Số 85/GM-

SLĐTBXH) - Hội trường Trung tâm 

Hội nghị tỉnh - 4468 

 - Đ/c Vân  

Thứ 

Ba 

18/10 

- 8h00: Dự Chương trình giám sát 

của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Số  902/TB-HĐND ngày 

10/10/2022) - 0342 

- Đ/c Dũng 

- 14h00: Họp xem xét triển khai lập 

nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi 

tiết Khu đô thị mới, nghỉ dưỡng và 

vui chơi giải trí Mai Pha -Yên 

Trạch, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 – PH 2 

- TT HĐND 

- Đ/c Minh 

- 8h00: Họp xem xét điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch chi tiết xây 

dựng phường Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 – PH 

trực tuyến 

- TT HĐND 

- Đ/c Minh 

- 14h00: Họp thông qua phương án 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn 

– PH trực tuyến 

- Đ/c Hạnh 

- Đ/c Dũng 

 - 8h00: Tập huấn rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và nâng cao 

năng lực cho cán bộ làm công tác 

Giảm nghèo năm 2022 (Số 

85/GM-SLĐTBXH) - Hội trường 

Trung tâm Hội nghị tỉnh - 4468 

 - Đ/c Vân  

- 16h00: Đi dự Lễ kỷ niệm 60 năm 

ngày thành lập thành phố Thái 

Nguyên (19/10/1962-19/10/2022) 

và đón huân chương lao động hạng 

nhất – 0467 

- Đ/c Hạnh 

    

Thứ 

Tư 

19/10 

- 8h00: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm 

ngày thành lập thành phố Thái 

Nguyên (19/10/1962-19/10/2022) 

và đón huân chương lao động 

hạng nhất – 0467 

- Đ/c Hạnh 

- 14h00: Dự họp lấy ý kiến góp ý 

trực tiếp đối với nội dung dự thảo 

Tờ trình và Quyết định về việc ban 

hành Quy chế làm việc của Ban 

Công tác Người cao tuổi thành phố 

- PH.2  

 - Đ/c Vân  
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Buổi sáng Buổi chiều 

Nội dung Dự Nội dung Dự 

- 8h00: Dự họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 10 – 0342 
- Đ/c Minh 

- 14h00: Dự họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 10 – 0342 
- Đ/c Minh 

- 8h00: Hội nghị trực tuyến sơ kết 

02 năm thực hiện Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP tầng 3,trụ sở Sở 

Giáo dục và Đào tạo (Số 434/GM-

UBND) - 4468 

 - Đ/c Vân  

- 14h00: Đối thoại với bà Lương 

Thị Quỳnh bị ảnh hưởng bởi Dự án 

Khu đô thị mới Mai Pha; bà nguyễn 

Thị Tú Uyên về việc buộc khắc 

phục hậu quả tranh chấp đất đai – 

PH TCD 

Đ/c Dũng 

Thứ 

Năm 

20/10 

- 8h00: Họp báo cáo tiến độ kiểm 

tra trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND xã Hoàng Đồng và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan đến 

chuyển mục đích, kiểm tra công 

trình xây dựng tại khu đất Ba Sơn, 

xã Hoàng Đồng – PH trực tuyến 

- Đ/c Hạnh 

- Đ/c Dũng 

- 14h00: Họp giao ban giải quyết 

công việc tháng 10 – PH trực 

tuyến 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 8h00: Họp lấy ý kiến thẩm định 

báo cáo đề xuất chủ trương thực 

hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đèn 

chiếu sáng hiện hữu bằng đèn 

LED tiết kiệm năng lượng trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn - PH.2 

- TT HĐND 

- Đ/c Minh 

- 14h00: Tổ chức đối thoại, vận 

động các hộ gia đình bị ảnh hưởng 

bởi dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc 

Lộ 4B – 0342 

- Đ/c Dũng 

Thứ 

Sáu 

21/10 

- 7h00: Họp giao ban Chủ tịch, 

các Phó chủ tịch UBND thành 

phố - PH.1 

- TT HĐND 

- LĐ UBND 

- 14h00: Họp hội đồng BT thông 

qua phương án và giải quyết vướng 

mắc dự án: Khu đô thị mới Bến 

Bắc; Khu tái định cư và dân cư 

Nam Nguyễn Đình Chiểu; Xây 

dựng hạng mục đường Nguyễn 

Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án cầu 

Thác Mạ (cầu 17/10) – PH trực 

tuyến 

- Đ/c Dũng 

- 8h00: Hội nghị truyền thông, 

nâng cao năng lực về công tác 

giảm nghèo, tập huấn công tác rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2022 – KS Hoa Sim - 4468 

- Đ/c Vân  

- 19h30: Dự tổng kết, trao giải Hội 

thi múa sư tử dân tộc Tày, Nùng 

tỉnh Lạng Sơn (Số 111/GM-

SVHTTDL) - 4468 

- Đ/c Vân  

- 8h00: Khảo sát thực địa dự án 

Cải tạo, mở rộng đường Khuôn 

Slác, xã Quảng Lạc – 0342 
- Đ/c Minh   

Lịch trực thứ bẩy, chủ nhật ngày 22/10 và 23/10/2022 
1. Đ/c Dương Công Dũng 

2. Đ/c Hoàng Văn Đức 

3. Đ/c Phạm Xuân Anh, Hoàng Quỳnh Nga 

 Lương Bá Hùng, Hoàng Thị Lan 

4. Đ/c Nông Văn Tuấn. 

Phó Chủ tịch UBND TP; 

Phó Chánh Văn phòng;  

Chuyên viên Văn phòng; 

 

Lái xe. 
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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 
 
 

 
 

Vũ Lê Dũng 
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