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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: 22/TB-VP                                                 Văn Quan, ngày  21 tháng  01  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

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

(từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020) 

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 

20/01/2020  

Sáng: Tiếp Công dân 

- 8h00, Dự hội nghị tổng kết công tác 

Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2020 

(Lãnh đạo UBND huyện) 

Chiều: 13h30, Dự Hội nghị trực tuyến 

triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếuchỉ đạo, điều hành thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 

và dự toán ngân sách năm 2020 

Sáng: 8h00, dự hội nghị sơ kết Học kỳ I, 

triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm 2019-

2020, tại hội trường Phòng GDĐT 

Chiều: 13h30, Dự Hội nghị trực tuyến 

triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếuchỉ đạo, điều hành thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 

và dự toán ngân sách năm 2020 

Sáng: 8h00, Họp Ban Tổ chức bắn pháo 

hoa đêm giao thừa tết Canh Tý 2020, tại 

phòng họp tầng 2 UBND huyện 

Chiều: 13h30, Dự Hội nghị trực tuyến 

triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếuchỉ đạo, điều hành thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 

và dự toán ngân sách năm 2020 

- 16h00, Dự cơm giao lưu thành lập xã 

Bình Phúc, (tại trụ sở UBND xã Xuân 

Mai cũ) 

Thứ Ba 

21/01/2020  

Sáng: 7h30, dâng hương, dâng hoa 

tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, 

viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện  

Chiều: 13h30, Tổng kết công tác Đảng 

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND  

- 15h30, Hội nghị CB, CC Văn phòng 

HĐND và UBND 

Sáng: 7h30, dâng hương, dâng hoa 

tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, 

viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện  

- 9h00, họp Thống nhất việctrảtiền trồng 

cây dược liệu và phương án thu mua 

Nghệđen,trên địa bàn huyệnVăn Quan 

Chiều: 13h30, Tổng kết công tác Đảng 

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND  

- 15h30, Hội nghị CB, CC Văn phòng 

Sáng: 7h30, dâng hương, dâng hoa 

tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, 

viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện  

Chiều: 13h30, Tổng kết công tác Đảng 

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND  

- 15h30, Hội nghị CB, CC Văn phòng 

HĐND và UBND 
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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 

HĐND và UBND 

Thứ Tư 

22/01/2020  

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Năm 

23/01/2020  

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Sáu 

24/01/2020 

Thăm, kiểm tra các đơn vị trọng điểm 

trong dịp đón tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020: Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

Hạt Kiểm lâm huyện. 

- 21h00, Dự giao lƣu văn nghệ mừng 

Đảng -mừng Xuân Canh Tý năm2020 

Thăm, kiểm tra các đơn vị trọng điểm 

trong dịp đón tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020: Công an huyện; Trung tâm Y 

tế huyện. 

- 21h00, Dự giao lƣu văn nghệ mừng 

Đảng -mừng Xuân Canh Tý năm2020 

Thăm, kiểm tra các đơn vị trọng điểm 

trong dịp đón tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020: Trung tâm Văn hoá, Thể thao 

và Truyền thông huyện; Chi nhánh 

Viettel; Đài viễn thông, Bưu điện huyện. 

- 21h00, Dự giao lƣu văn nghệ mừng 

Đảng -mừng Xuân Canh Tý năm2020 

Thứ Bảy 

25/01/2020 

   

Chủ nhật 

26/01/2020 

   

 

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 
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