
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN 

                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Số: 231/TB-VP                                               Văn Quan, ngày 19  tháng 11 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện tuần 4, tháng 11/2018 

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 

19/11/2018 

Sáng: 7h30, Tổng kết sản xuất Đông Xuân 

và phong trào ra quân đầu Xuân năm 2017-

2018; giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất Đông 

Xuân và Phong trào ra quân đầu Xuân năm 

2018 – 2019 (01 ngày); 10h dự hội nghị 

công tác tổ chức tỉnh ủy; 

Chiều: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND huyện. 

Sáng: 7h30, Tổng kết sản xuất Đông Xuân 

và phong trào ra quân đầu Xuân năm 2017-

2018; giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất Đông 

Xuân và Phong trào ra quân đầu Xuân năm 

2018 – 2019 (01 ngày). 

 

Chiều: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND huyện. 

Sáng: 8h30, Họp xét Hồ sơ trình công 

nhận các xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế 

xã năm 2018, tại Sở Y tế 

 

 

Chiều: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND huyện. 

Thứ Ba 

20/11/2018 

Sáng: Dự Lễ đón Bằng công nhận 

trường MN Văn An đạt chuẩn Quốc gia 

mức độ 1 và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11. 

Chiều: 14h, Kiểm tra tiến độ thực hiện dự 

án thủy điện Khánh Khê, tại Công trường. 

Sáng: 8h00, Họp Xem xét đề nghị của 

Hợp tác xã Phương Đông về quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên 

địa bàn một số xã của huyện Văn Quan. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Sáng: 8h15, Dự Lễ đón Bằng công nhận 

trường MN Văn An đạt chuẩn Quốc gia 

mức độ 1 và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan 

 

Thứ Tư 

21/11/2018 

Sáng: 8h, Họp chuẩn bị công tác tổ chức 

Lễ đón nhận Bằng công nhận xã Văn 

An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2018 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h, Họp chuẩn bị công tác tổ chức 

Lễ đón nhận Bằng công nhận xã Văn 

An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2018 

Chiều: 15h, Dự kỳ họp thứ bảy HĐND 

xã Tú Xuyên. 

Sáng: 8h, Họp chuẩn bị công tác tổ chức 

Lễ đón nhận Bằng công nhận xã Văn 

An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2018 

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 

22/11/2018 

Sáng: 8h, Họp thông qua lấy ý kiến cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng 

dân cư đối với lập đồ án Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đức Tâm II 

thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

Tại phòng họp tầng III – UBND huyện; 

Thông qua thiết kế một số dự án trên 

địa bàn huyện. 

Chiều: 14h, Làm việc với UBND xã Tràng 

Sơn về mặt bằng Trường MN xã Văn An. 

Sáng: 8h, Họp thông qua lấy ý kiến cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng 

dân cư đối với lập đồ án Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đức Tâm II 

thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

Tại phòng họp tầng III – UBND 

huyện.Thông qua thiết kế một số dự án 

trên địa bàn huyện. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h, Họp thông qua lấy ý kiến cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng 

dân cư đối với lập đồ án Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đức Tâm II 

thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

Tại phòng họp tầng III – UBND 

huyện.Thông qua thiết kế một số dự án 

trên địa bàn huyện. 

Chiều: 14h, Làm việc với UBND xã Tràng 

Sơn về mặt bằng Trường MN xã Văn An. 

Thứ Sáu 

23/11/2018 

8h, HN trực tuyến Hội nghị Trung Ương 

tám – Khoá 12. (Hội nghị cả ngày) 

8h, HN trực tuyến Hội nghị Trung Ương 

tám – Khoá 12. (Hội nghị cả ngày) 

8h, HN trực tuyến Hội nghị Trung Ương 

tám – Khoá 12. (Hội nghị cả ngày) 

- 7h30ph, Hội thảo khoa học “Nghiên 

cứu, bảo tồn và phát huy đặc trưng văn 

hoá Xứ Lạng”. Tại Nhà hàng – Khách 

sạn Trung Xuân. 

Thứ Bảy, CN 

24, 25/11/2018 
   

 

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 

 


