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 UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG 

                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 237/TB-VP                                                 Văn Quan, ngày  14 tháng  10  năm 2019 

THÔNG BÁO 

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

(từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019) 

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 Hai 

14/10/2019 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 15h00, dự buổi công bố công khai Kết luận 

thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về 

xây dựng các dự án xây dựng nông thôn mới bằng 

nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2018 do 

UBND huyện Văn Quan làm chủ đầu tư, tại phòng 

họp tầng 3 UBND huyện 

Sáng: 8h00, Dự làm việc Đoàn thẩm tra, 

thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông 

thôn mới  của xã Yên Phúc 

Chiều: 14h00, Dự làm việc Đoàn thẩm 

tra, thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí 

nông thôn mới  của xã Tân Đoàn 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Thứ Ba 

15/10/2019 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 14h, Họp thông qua các dự án thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới năm 2020 huyện Văn Quan. (Thành 

phần Chủ tịch huyện; Tài chính – Kế hoạch; 

Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Ban QLDA huyện). 

Sáng: 8h00, Thẩm định dự thảo bảng 

giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Tại UBND tỉnh. 

 Chiều: 14h, Giám sát xã Tri Lễ theo 

chương trình của Ban Thường vụ HU. 

Sáng: 8h00, Làm việc với Đoàn giám sát 

MTTQ tỉnh về thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2019, tại xã Vân Mộng 

Chiều: 14h00, Làm việc với Đoàn giám sát 

MTTQ tỉnh về thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2019, tại xã Văn An 

Thứ Tư 

16/10/2019 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 13h30ph, Hội nghị giao ban trực tuyến 9 

tháng năm 2019. 

Sáng: 8h, kiểm tra thực hiện Quyết định 

81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ. Tại xã Tràng Sơn. 

Chiều: 13h30ph, Hội nghị giao ban trực 

tuyến 9 tháng năm 2019. 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 13h30ph, Hội nghị giao ban trực tuyến 

9 tháng năm 2019. 
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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 

17/10/2019 

Sáng: 10h, Họp thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 

2020. Tại Sở Kế hoạch đầu tư. 
Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan. 

 

Sáng: 8h, Họp bàn thống nhất phương án 

tiếp tục bồi thường GPMT Trường THPT 

Chợ Bãi. 

Chiều: 14h, Họp Ban Tổ chức Phiên 

chợ hàng Việt về nông thôn – Hội chợ 

Thương mại huyện Văn Quan năm 

2019. 

Sáng: 8h00, Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn 

công tác thông tin đối ngoại năm 2019, tại 

phòng họp trực tuyến UBND huyện. 

Chiều: 14h, Dự Hội nghị tổng kết và công bố 

kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019. Tại nhà khách Tỉnh ủy. 

 

Thứ Sáu 

18/10/2019 

Duyệt phương án các công trình đầu tư xây dựng cơ 

bản năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan. 

 

Duyệt phương án các công trình đầu tư 

xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn 

huyện Văn Quan. 

Sáng: 8h00, Duyệt phương án các công trình 

đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn 

huyện Văn Quan. 

Chiều: 14h, Họp chuyên đề xem xét Dự thảo 

Đề án phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại tầng 4 

– UBND tỉnh. 

Thứ Bảy, Chủ 

nhật 19-

20/10/2019 

   

 

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 

 

 


