
 
 

 

   UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG 

                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  166/TB-VP                                                 Văn Quan, ngày 15 tháng 6  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

(từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020) 

Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Lương Mai Tú 

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 

15/6/2020 

Sáng: 9h, Họp Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND huyện. 

Chiều: 14h, Làm việc với xã Điềm He. 

Sáng: 9h, Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện. 

Chiều: 14h, Làm việc với xã Điềm He. 

Sáng: 9h, Họp Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND huyện. 

Chiều: 14h, Làm việc với xã Điềm He. 

 

Thứ Ba 

16/6/2020 

Đi công tác Tại Hà Nội 

 

 

Sáng: 8h, Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, 

nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ thuộc Chương trình Phát 

triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2016-2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc với Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh (Khảo sát tình hình thực 

hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo 

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 

24/12/2018 của Bộ Chính trị ) 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Tư 

17/6/2020 

Sáng: 8h, Họp xem xét công tác chuẩn 

bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

và Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa 

Bắc Sơn tại UBND tỉnh. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: 8h, xem xét, đề xuất các giải pháp 

đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương 

trình MTQG; tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong hồ sơ thanh toán dự án nhóm 

C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2020 

thuộc Chương trình MTQG tại Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: 8h, Họp xem xét công tác chuẩn 

bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

và Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa 

Bắc Sơn tại UBND tỉnh. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 



 
 

 

Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Lương Mai Tú 

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 

18/6/2020 

Sáng: Duyệt xét văn kiện đại Hội đảng bộ huyện, tại 

Lạng Sơn. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

 

Chiều: 14h, Họp xem xét, thống nhất các nội dung liên 

quan đến rừng phòng hộ bị ảnh hưởng khi dân thực hiện 

mở đường và trông cây tại thôn Nà Thang, xã Lương 

Năng. 

Sáng: Kiểm tra xã Trấn Ninh (Việc thi công các công 

trình, vệ sinh môi trường, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ 

niệm 110 ngày sinh Lương Văn Tri…) 

Chiều: Kiểm tra xã Liên Hội (Khu dân cư kiểu mẫu, 

Công tác VSMT, công tác chuẩn bị cho Lương Văn 

Tri..) 

Thứ Sáu 

19/6/2020 

Sáng: 8h, Họp Giao Ban Ủy ban nhân dân huyện kỳ 

chuyên đề (Dự án Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại 

Lùng Pa, Đề án Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) 

Chiều: 14h,  giải quyết tranh chấp đất đai giữa nguyên 

đơn ông Hoàng Văn Nga và bị đơn bà Hoàng Thị Bày 

tại xã Hòa Bình tại phòng họp tầng 2.  

Sáng: 8h, Họp Giao Ban Ủy ban nhân dân huyện kỳ 

chuyên đề (Dự án Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại 

Lùng Pa, Đề án Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) 

 

Chiều: 14, giải quyết tranh chấp đất đai giữa nguyên đơn 

ông Hoàng Văn Nga và bị đơn bà Hoàng Thị Bày tại xã 

Hòa Bình tại phòng họp tầng 2. 

Sáng: 8h, Họp Ban Tổ chức liên hoan dân ca huyện 

Văn Quan. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

 

Thứ Bảy, 

Chủ nhật 

20, 21/6/2020 

   

 

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 iOffice); 

- CVP, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện (trên iOffice); 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

  

 

 

Triệu Đức Dũng 
 


