UBND HUYỆN VĂN QUAN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 153/TB-VP

Văn Quan, ngày 24 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện
(từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)
Ngày tháng
năm
Thứ Hai
24/6/2019

Thứ Ba
25/6/2019

Thứ Tư
26/6/2019

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

Sáng: 8h00, Dự hội nghị triển khai thực Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan.
hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên Chiều: Tiếp công dân định kỳ.
địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2019 –
2021, tại Hội trường UBND huyện.

Sáng: 8h00, Dự hội nghị triển khai thực
hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên
địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2019 –
2021, tại Hội trường UBND huyện.

Chiều: Tiếp công dân định kỳ.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan.

Sáng: 8h00, Dự Hội nghị trực tuyến đánh
giá tình hình thực hiện quy hoạch xây
dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và
việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến nay

Sáng: 8h00, Dự Hội nghị trực tuyến đánh Sáng: Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia.
giá tình hình thực hiện quy hoạch xây Chiều: 14h, Họp ủy ban thường kỳ tháng 6.
dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và
việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến nay

Chiều: 14h, Họp ủy ban thường kỳ tháng 6.

Chiều: 14h, Họp ủy ban thường kỳ tháng 6.

Sáng: 8h00, Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn
nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công
tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn của công
dân năm 2019, tại Phòng họp trực tuyến UBND
huyện.

Sáng: 8h30, Dự Hội nghị BCH Hội Nạn nhân Sáng: 8h, Họp thống nhất các nội dung về lập
chất độc da cam/dioxin huyện, tại Hội trường hồ sơ khoa học di tích đình làng Phú Nhuận
Khối Dân vận.
thuộc thôn Bản Nhuần, xã Văn An, huyện Văn
Quan.
Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan.
Chiều: Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia

Chiều: 14h, Dự Họp duyệt các văn bản của
HĐND huyện và các cơ quan tư pháp trình kỳ
họp thứ mười một Hội đồng nhân dân huyện
Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
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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

Sáng: 8h, Dự Hội nghị trực tuyến về phổ biến,
quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý,
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
trong giải quyết công việc

Sáng: 8h00, Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực
hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị
về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và
miền núi Bắc bộ đến năm 2020, tại Bộ CHQS
tỉnh

Sáng: 7h30ph, Kiểm tra tình hình thực hiện
công trình các phòng học tại huyện Văn
Quan thuộc dự án Đầu tư các phòng học
thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp
học mầm non, tiểu học giai đoạn 20172020 tỉnh Lạng Sơn.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan.

Chiều: Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan.

Sáng: 8h, Sơ kết 6 tháng đầu năm, phương
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và
khen thưởng trong công tác chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm
2018 trên địa bàn tỉnh.

Sáng: 7h30, Dự Hội nghị tổng kết phong trào
thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu”
lần thứ VI giai đoạn 2014-2019, tại Hội trường
UBND huyện.

27/6/2019

Thứ Sáu
28/6/2019

Chiều: 14h00, Dự thông qua dự thảo Kết
luận thanh tra việc chấp hành quy định của
pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại
Thanh tra tỉnh.
Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy, Chủ
nhật
29, 30/6/2019

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan.
Thứ bảy: 8h00, Dự khám chữa bệnh nhân đạo
và chăm sóc sức khỏe công đồng năm 2019, tại
Trường PTDTBT THCS xã Tri Lễ.

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:
CHÁNH VĂN PHÒNG
- 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.

(Đã ký)

Triệu Đức Dũng
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