
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG 

                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Số: 158/TB-VP                                            Văn Quan, ngày 21  tháng 8 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 tháng 8/2018 

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 

20/8/2018 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

 

Chiều: Làm việc với công ty SX KD hồi 

Lạng Sơn 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

 

 

Chiều: Làm việc với công ty SX KD hồi 

Lạng Sơn 

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị tổng kết năm 

học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ 

năm học 2018-2019, tại Hội trường 

UBND huyện. 

Chiều: 14h00, Họp kiểm điểm cán bộ, 

tại phòng họp tầng 2 UBND huyện. 

Thứ Ba 

21/8/2018 

Sáng: 7h30ph. Họp giao ban CT, các 

PCT UBND huyện. 

Chiều: 14h, kiểm tra thực địa công trình 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung 

tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan. 

Sáng: 7h30ph. Họp giao ban CT, các 

PCT UBND huyện. 

Chiều: 14h, kiểm tra thực địa công trình 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung 

tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan. 

Sáng: 7h30ph. Họp giao ban CT, các 

PCT UBND huyện. 

Chiều: 14h, Họp Hội nghị BCĐ thực 

hiện kết luận số 61-KL/TW; Hội nghị 

Ban Vận động quỹ HTND. Tại phòng 

họp tầng II – Huyện uỷ Văn Quan. 

 

Thứ Tư 

22/8/2018 

Sangs: Tiếp công dân định kỳ. 

 

 

Chiều: 16h30ph, Khai mạc Hội nghị kết 

nối tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng và 

đặc sản Lạng Sơn tại Hội chợ sản phẩm 

nông nghiệp an toàn, được bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý; Tuần lễ quảng bá Na Chi 

Lăng và đặc sản Lạng Sơn năm 2018. 

Tại Hà Nội. 

Sáng: Họp thẩm định tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước. Tại 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Sáng: 7h30, Dự Đại hội nạn nhân chất 

độc da cam, tại Hội trường UBND huyện. 

 

Chiều: 14h00, Dự họp góp ý dự thảo Tờ 

trình, Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng, tại 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  
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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 

23/8/2018 

Sáng: 7h30ph, làm việc với xã Tân 

Đoàn về thực hiện Đề án “Chuyển hoá 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, 

an toàn xã hội”. 

Chiều: Dự kiến đi kiểm tra cơ sở. 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 14h00, Dự họp góp ý dự thảo 

Quyết định ban hành quy định  về quản 

lý đất san lấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(lần 2), tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Sáng: 8 giờ, Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chiều: Dự kiến đi kiểm tra cơ sở. 

Thứ Sáu 

24/8/2018 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Sáng: 8h00, Dự họp đánh giá tình hình 

thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với  

cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg, tại  Sở Xây dựng. 

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 Bảy 

25/8/2018 

   

26/8/2018 

Chủ nhật 

   

 

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 

 


