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                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 04 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 

22/10/2018 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức dành cho cán 

bộ lãnh đạo, quản lý thuộc 

diện BTV tỉnh uỷ quản lý. 

Sáng: 8h00, Dự họp giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ 

phần vật tư nông nghiệp Lạng Sơn, tại Sở Nông nghiệp và 

PTNT. 

Chiều: 14h00, Dự Hội nghị triển khai xây dựng và áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn 

huyện Văn Quan năm 2018, tại Phòng họp tầng 3 UBND 

huyện. 

- 14h00, Dự Hội nghị phổ biến, tuyên truyền về ATTP và văn 

minh thương mại, tại Hội trường UBND huyện (LĐ VP dự) 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức dành cho cán bộ 

lãnh đạo, quản lý thuộc diện 

BTV tỉnh uỷ quản lý. 

Thứ Ba 

23/10/2018 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức dành cho cán 

bộ lãnh đạo, quản lý thuộc 

diện BTV tỉnh uỷ quản lý. 

Sáng: 8h00, Thẩm tra, thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí 

nông thôn mới xã Vân Mộng, tại xã Vân Mộng. 

- 8h00, Dự hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ địa 

phương làm công tác hỗ trợ DNNVV năm 2018, tại Sở Kế 

hoạch và ĐT. (Giao Phòng TC-KT dự) 

- 8h00, Họp thẩm định Hồ sơ xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí 

Quốc gia về Y tế xã và Chỉ tiêu 17.8 trong Tiêu chí số 17 – 

Môi trường và an toàn thực phẩm, tại Trung tâm Y tế huyện 

(Chánh VP dự). 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức dành cho cán bộ 

lãnh đạo, quản lý thuộc diện 

BTV tỉnh uỷ quản lý. 

 

Thứ Tư 

24/10/2018 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức dành cho cán 

bộ lãnh đạo, quản lý thuộc 

diện BTV tỉnh uỷ quản lý. 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều: 14h00, Thẩm định kế hoạch sử dụng đất đến năm 

2019 các huyện, thành phố Lạng Sơn, tại Sở TN&MT. 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức dành cho cán bộ 

lãnh đạo, quản lý thuộc diện 

BTV tỉnh uỷ quản lý. 
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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 

25/10/2018 

- Tham gia lớp Bồi dưỡng 

cập nhật kiến thức dành cho 

cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện BTV tỉnh uỷ 

quản lý. 

Chiều: Họp 3 thường trực 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều: Họp 3 thường trực 

- Tham gia lớp Bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức dành cho cán bộ 

lãnh đạo, quản lý thuộc diện 

BTV tỉnh uỷ quản lý. 

Chiều: Họp 3 thường trực 

Thứ Sáu 

26/10/2018 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức dành cho cán 

bộ lãnh đạo, quản lý thuộc 

diện BTV tỉnh uỷ quản lý. 

Sáng: 8h00, Thẩm tra, thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí 

nông thôn mới xã Vân Mộng, tại xã Vân Mộng 

- 7h30, Dự Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ 

còn thiếu thông tin, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Giao 

Trưởng phòng LĐTBXHDT, Chính trị viên Ban CHQS 

huyện dự). 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Tham gia lớp Bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức dành cho cán bộ 

lãnh đạo, quản lý thuộc diện 

BTV tỉnh uỷ quản lý. 

Thứ Bảy, 

27/10/2018 
Tham gia Giải thể thao 

LĐLĐ huyện 
 

7h 30ph, Dự Khai mạc Giải thể 

thao LĐLĐ huyện. 

Chủ nhật 

28/10/2018 

Tham gia Giải thể thao 

LĐLĐ huyện 
 

11h00ph, Dự lễ Bế mạc Giải thể 

thao LĐLĐ huyện.  
 

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 

 


