
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG 
                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Số: 109/TB-VP                                                 Văn Quan, ngày 18 tháng 6 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 3, tháng 6/2018 

Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Nguyễn Đình Đại 

Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Hoàng Văn Quân 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Đổng Tiến Dũng 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

thứ Hai 

18/6/2018 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

 

 

Chiều: 14h,  Dự Hội nghị thông báo 

kết quả kiểm toán. Tại phòng họp 

tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

Sáng: Công tác tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

Chiều: Công tác tỉnh Khánh hòa 

Sáng: 8h, Hội nghị trực tuyến tập 

huấn công tác Dân vận chính quyền 

năm 2018. Tại Hội trường lớn 

UBND huyện. 

Chiều: 14h, Làm việc với Sở Xây dựng 

việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trong đầu tư XDCB và chủ 

trương “xanh hóa” tường rào trong 

xây dựng nông thôn mới. 

thứ Ba 

19/6/2018 

Sáng:  8h, Dự khai mạc hội nghị tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật 

xử lý vi phạm hành chính. Tại Hội trường 

UBND huyện; 9h họp CT, PCT UBND 

Chiều: 14h, Họp kiểm điểm công tác đầu 

tư xây dựng 6 tháng 

 

Sáng:  9h họp giao ban CT, PCT UBND 

 

 

Chiều: 14h, Họp kiểm điểm công tác đầu 

tư xây dựng 6 tháng 

 

Sáng:  9h họp giao ban CT, PCT UBND 

 

 

Chiều: 14h, Họp kiểm điểm công tác 

đầu tư xây dựng 6 tháng 

 

thứ Tư 

20/6/2018 

Sáng: 8h, Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 

5 quốc hội, khoá XIV. Tại xã Tràng 

Phái. 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

 

 

Chiều: 14h, Dự HN tổng kết 5 năm 

(2013-2018) thực hiện công tác ứng phó 

sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tại 

Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

Sáng:  8h, Dự kỳ họp BCH Thường trực 

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 

huyện Văn Quan. Tại phòng Họp Khối 

dân Vận. 

Chiều: 14h, làm việc với Đoàn kiểm tra 

công tác chuẩn bị Kỳ thi Trung học phổ 

thông quốc gia năm 2018 tại huyện Văn 

Quan. 
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Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Nguyễn Đình Đại 

Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Hoàng Văn Quân 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Đổng Tiến Dũng 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

thứ Năm 

21/6/2018 

Sáng: 8h, Dự Hội nghị về công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa 

bàn tỉnh. tại Hội trường Nhà khách 

Tỉnh ủy. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

thứ Sáu 

22/6/2018 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

 

Chiều: 14h, Họp BCĐ chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

 

Chiều: 14h, Họp BCĐ chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ 

Sáng: 8h, Họp Ban Chỉ đạo đặt tên 

đường phố. Tại phòng Họp tầng II-

UBND huyện. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

thứ Bảy 

23/6/2018  

Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa XII bằng hình thức 

trực tuyến1 ngày, ngày 23/6/2018 

(buổi sáng từ 8h00’ - 11h30’, buổi 

chiều từ 14h00’ - 17h00’), tại Hội 

trường UBND huyện. 

 

Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa XII bằng hình thức 

trực tuyến1 ngày, ngày 23/6/2018 

(buổi sáng từ 8h00’ - 11h30’, buổi 

chiều từ 14h00’ - 17h00’), tại Hội 

trường UBND huyện. 

Hội nghị tập huấn công tác Dân vận chính 

quyền; Hội nghị học tập quán triệt Nghị 

quyết Trung ương 7 khóa XII bằng hình 

thức trực tuyến1 ngày, ngày 23/6/2018 

(buổi sáng từ 8h00’ - 11h30’, buổi 

chiều từ 14h00’ - 17h00’), tại Hội 

trường UBND huyện. 

Chủ Nhật 

24/6/2018 

- 17h, Gặp mặt Hội đồng coi thi kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2018. 

- 17h, Gặp mặt Hội đồng coi thi kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2018. 

- 17h, Gặp mặt Hội đồng coi thi kỳ 

thi THPT quốc gia năm 2018. 
 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, chủ động trong thực hiện công tác. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo sau./. 

           Nơi nhận:       

            - Thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND huyện; 

            - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

            - Văn phòng Huyện ủy; 

            - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn (trên eOffice); 

            - C, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện (trên eOffice); 

            - Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

  

 

Triệu Đức Dũng 
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