
Lịch công tác tuần thứ 09 của TT HĐND, LĐ UBND huyện Lộc Bình 

 (Từ ngày 25/02 - 01/03 năm 2019) 

 

 

Thứ/ngày/ 

tháng 
Nội dung Địa điểm Ghi chú 

Thứ hai 

ngày 

25/02/2019 

Ngày 25/2/2019 LĐ UBND huyện 

kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 

mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội năm 2019 đối với 

UBND các xã. 

UBND các xã: Minh 

Phát, Xuân Tình 
 

7h30’ TT HĐND, LĐ UBND huyện 

tiếp công dân định kỳ tháng 2/2019. 

Trụ sở tiếp công dân 

huyện 
 

Thứ ba 

ngày 

26/01/2019 

8h00’ LĐ UBND huyện dự họp thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông 

và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Sở KH&ĐT  

14h00’ TT HĐND, LĐ UBND huyện 

dự họp trực tuyến tổng kết thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM 

năm 2018; triển khai nhiệm vụ, kế 

hoạch năm 2019. 

Phòng họp tầng 3  

Ngày 26/2/2019 LĐ UBND huyện 

kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 

mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội năm 2019 đối với 

UBND các xã. 

UBND xã Nam Quan  

Thứ tư 

ngày 

27/02/2019 

7h30’ TT HĐND, LĐ UBND huyện 

dự hội nghị trực tuyến phát động 

Chương trình Sức khoẻ Việt Nam. 

TTrruunngg  ttââmm  VViieetttteell  LLBB   



7h30’ LĐ UBND huyện dự họp về 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

2489/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 về 

quy định sử dụng nguồn thu tiền sử 

dụng đất của ngân sách cấp huyện, 

giai đoạn 2018-2020. 

Sở KH&ĐT  

Thứ năm 

ngày 

28/02/2019 

8h00’ LĐ UBND huyện dự họp thống 

nhất khoanh vùng di tích Vi Văn Định 

và chốt 424. 

TTrrụụ  ssởở  UUBBNNDD  ccáácc  xxãã,,  

tthhịị  ttrrấấnn 
 

7h30’ TT HĐND dự Ngày hội Biên 

phòng toàn dân tại xã Tam Gia 

TTrrụụ  ssởở  UUBBNNDD  xxãã  

TTaamm  GGiiaa  
 

Ngày 28/2/2019 LĐ UBND huyện 

kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 

mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội năm 2019 đối với 

UBND các xã. 

UUBBNNDD  xxãã  LLợợii  BBáácc   

Thứ sáu 

ngày 

01/03/2019 

Lãnh đạo UBND huyện dự Ngày hội 

biên phòng toàn dân tại UBND xã 

Mẫu Sơn 

UBND xã Mẫu Sơn  

 

 


