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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: 30/TB-VP                                                 Văn Quan, ngày  03 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

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

(từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020) 

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 

03/02/2020 

Sáng: 8h, Giao Ban Thường trực Huyện uỷ. 

Chiều: 14h00, Hội nghị trực tuyến triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra. Tại phòng họp tầng III 

UBND huyện. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 14h00, Hội nghị trực tuyến triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra. Tại phòng họp tầng III 

UBND huyện. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 14h00, Hội nghị trực tuyến triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra. Tại phòng họp tầng III 

UBND huyện. 

Thứ Ba 

04/02/2020 

Sáng: 8h30, Họp giao ban Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Chiều: Kiểm tra tình hình dịch bệnh tại một 

số xã. 

Sáng: 8h30, Họp giao ban Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Chiều: Kiểm tra tình hình dịch bệnh tại một 

số xã. 

Sáng: 8h30, Họp giao ban Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Chiều: Kiểm tra tình hình dịch bệnh tại một 

số xã. 

Thứ Tư 

05/02/2020 

Sáng: 8h,Hội nghị tổng kết công tác 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 

2019, đánh giá công tác đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông trong tháng 01 năm 

2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Chiều: 14h, Họp Tiểu Ban Văn kiện Đại 

hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Quan. Tại 

tầng III-Huyện ủy. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 14h, Họp xem xét nội dung chủ 

trương điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai 

thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 và phân cấp 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Sáng: 9h, kiểm tra cơ sở vật chất khu nhà 

lưu niệm đồng chí lương Văn Tri. 

Chiều: 14h, Họp Tiểu Ban Văn kiện Đại 

hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Quan. Tại 

tầng III-Huyện ủy. 
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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 

06/02/2020 

Sáng: 8h, làm việc với UBND xã Tú 

Xuyên. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: 8h, làm việc với UBND xã Tú 

Xuyên. 

Chiều:Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Sáu 

07/02/2020 

Sáng: 7h30ph, Họp Ban Thường vụ Huyện 

uỷ. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: 7h30ph, Họp Ban Thường vụ Huyện 

uỷ. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Sáng: 7h30ph, Họp Ban Thường vụ Huyện 

uỷ. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Bảy 

08/02/2020 
   

Chủ nhật 

09/02/2020 
   

 

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 
 


