
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG 

                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Số: 201/TB-VP                                            Văn Quan, ngày 17 tháng 9 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 03 tháng 9/2018 

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 

17/9/2018 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

 

Chiều: 14h-15h: Họp Ban Chỉ đạo phòng 

chống lụt bão và TKCN; Tại phòng họp tần 3 

– UBND huyện. 

 

Sáng: 8h, Làm việc với Sở Xây dựng về 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 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Chiều: Thống nhất xác định giá khởi điểm để 

đưa ra đấu giá đối với khu đất thu hồi của Ban 

QLDA 661 huyện Văn Quan. Tại phòng họp tầng 

3 – Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

Nghỉ phép 

Thứ Ba 

18/9/2018 

Sáng: Họp thường trực HU 

Chiều: 13h30ph, Họp Đánh gia công tác thu 

ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, triển 

khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 

Sáng: Dự kiến Kiểm tra công tác phòng chống 

lụt bão tại các xã. 

Chiều: Dự kiến Kiểm tra công tác phòng chống 

lụt bão tại các xã. 

Nghỉ phép 

 

Thứ Tư 

19/9/2018 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 14h00, Làm việc với Liên minh hợp 

tác xã tỉnh Lạng Sơn, tại Phòng họp tầng 3 

UBND huyện. 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 14h00, Làm việc với Liên minh hợp tác 

xã tỉnh Lạng Sơn, tại Phòng họp tầng 3 UBND 

huyện. 

Nghỉ phép 

Thứ Năm 

20/9/2018 

Sáng: 8h00, họp Ban Chỉ đạo giải quyết tranh 

chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với 

các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND 

tỉnh. 

 

Chiều: 14h, Tham gia ý kiến đối với Đề án 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. 

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sáng: 8h, làm việc với Đoàn Khảo sát công tác 

xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Tại 

phòng họp tầng III- UBND huyện. 

Chiều: 14h, Kiểm tra thực địa cho diễn tập 

phòng chống cháy rừng. Tại xã Lương năng. 

 

Nghỉ phép 



2 
 

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 Sáu 

21/9/2018 

Sáng: Dự kiến đi kiểm tra cơ sở. 

 

 

 

 

Chiều: Dự kiến đi kiểm tra cơ sở. 

Sáng: 7h30ph, Họp Sơ kết công tác thu ngân 

sách nhà nước 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 

vụ những tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo 

thu ngân sách nhà nước tỉnh. Tại phòng họp tầng 

4, trụ sở UBND tỉnh. 

Chiều: Dự kiến đi kiểm tra cơ sở. 

Nghỉ phép 

Thứ Bảy,  Chủ 

nhật 

22,23/9/2018 

  
 

 

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 

 


