
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN 

                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Số: 198/TB-VP                                               Văn Quan, ngày 15 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 03 tháng 10/2018 

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 

15/10/2018 

Sáng: 8h00, giao ban CT, các PCT 

UBND huyện. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Sáng: 8h00, giao ban CT, các PCT 

UBND huyện. 

Chiều: Họp thông qua phương án giá đất 

khu đất Ban quản lý dự án 661cũ. 

Sáng: 8h00, giao ban CT, các PCT 

UBND huyện. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Thứ Ba 

16/10/2018 

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ 

tỉnh, Trụ sở tỉnh ủy 

Chiều: 13h30 Dự Hội nghị sơ kết giữa 

nhiệm kỳ BCH đảng bộ tỉnh tại BTCTU 

17h dự trao tặng Huân chương các đ/c 

nguyên UVBCH đảng bộ tỉnh tại T4 Ban 

TC tỉnh ủy (đ/c Trường) 

 

Sáng: - 7h dự chỉ đạo nội dung Bồi 

dưỡng diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 

BCHQS huyện. 

- 8h, làm việc với Đoàn kiểm tra tình 

hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2018. (Sở Xây 

dựng). Tại phòng họp tầng III – UBND 

huyện. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Sáng: 7h 30ph. Dự Họp Hội nghị liên 

tịch HĐND huyện. Tại tầng II – UBND 

huyện. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

Thứ Tư 

17/10/2018 

Sáng: 8h, Dự họp giải quyết kiến nghị  

của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 

Lạng Sơn. Tại Sở NN&PTNT. 

Chiều: 14h30ph, Dự kỳ họp bất Thường 

HĐND xã Phú Mỹ. 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến 

thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện BTV tỉnh uỷ quản lý. 

 

Sáng: 8h, làm việc với Đoàn kiểm tra 

công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia 

(Trường MN Văn An, huyện Văn Quan) 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 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 

18/10/2018 

Sáng: Kiểm tra các việc quản lý và sử 

dụng các khu đất công trên địa bàn 

huyện. 

Chiều: 14h, Họp thông qua Phương án 

thiết kế Trường Tiểu học và THCS xã 

Trấn Ninh; Sửa chữa trụ sở Huyện uỷ; 

Hội trường UBND; Sảnh UBND huyện. 

 

 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến 

thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện BTV tỉnh uỷ quản lý. 

 

Sáng: 7h30ph, dự Hội nghị bồi duỡng, 

cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về 

kinh tế tỉnh Lạng Sơn năm 2018. Tại Hội 

trường Thành phố Lạng Sơn. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Thứ Sáu 

19/10/2018 

Sáng: 7h30ph,  Làm việc với Đoàn khảo 

sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân 

tỉnh về công tác thuỷ lợi tại huyện Văn 

Quan. 

Chiều: Làm việc với Đảng ủy, UBND 

xã Yên Phúc. 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến 

thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện BTV tỉnh uỷ quản lý. 

 

Sáng: 7h, Dự Đại hội Hội khuyến học 

huyện Văm Quan. Tại Phòng GD&ĐT. 

 

Chiều: Làm việc với Đảng ủy, UBND 

xã Yên Phúc. 

Thứ Bảy, Chủ 

nhật 

20, 21/10/2018 

 Tham gia lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến 

thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện BTV tỉnh uỷ quản lý. 

 

 

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 

 


