UBND HUYỆN VĂN QUAN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 151/TB-VP

Văn Quan, ngày 08 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
(từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)
Ngày tháng
năm

Đồng chí Lương Mai Tú
Chủ tịch UBND huyện
Sáng: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Hai
08/6/2020

Thứ Ba
09/6/2020

Thứ Tư
10/6/2020

Chiều: 14h, tham dự tiếp xúc cử tri của Tổ
đại biểu huyện Văn Quan trước kỳ họp
thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh
tại xã Bình Phúc.
Sáng: 7h, Dự Phổ biến Kế hoạch, nội dung
thanh tra Đoàn Thanh tra Quân khu I. Tại
BCH Quân sự huyện.
Chiều: 14h, Họp thống nhất các giải pháp
triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn
vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia
năm 2020.
Sáng: 7h30ph, Dự Hội nghị thực hiện quy
trình nhân sự tái cử Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều: 13h30, Dự tổng hợp và nhận xét kết
quả thanh tra Đoàn Thanh tra Quân khu I.
Tại BCH Quân sự huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Quân
Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí Đổng Tiến Dũng
Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Làm việc tại cơ quan.

Sáng: 8h30, Họp Ban Tổ chức Lễ phát
động toàn dân tập luyện môn bơi phòng,
chống đuối nước năm 2020 tại phòng họp
Chiều: Làm việc tại cơ quan.
tầng 2 UBND huyện.
Chiều: 14h, tham dự tiếp xúc cử tri của Tổ
đại biểu huyện Văn Quan trước kỳ họp
thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh
tại xã Điềm He.
Sáng: Làm việc tại cơ quan.
Sáng: Làm việc tại cơ quan.
Chiều: 14h, Họp thống nhất các giải pháp Chiều: Làm việc tại cơ quan.
triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn
vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm
2020.
Sáng: 7h30ph, Dự Hội nghị thực hiện quy
trình nhân sự tham gia lần đầu Đại hội Đảng
bộ huyện lần XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều: 14h, Làm việc với Đoàn kiểm tra tình
hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng
chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sáng: 7h30ph, Dự Hội nghị thực hiện quy
trình nhân sự tham gia lần đầu Đại hội
Đảng bộ huyện lần XXIII, nhiệm kỳ 20202025.
Chiều: Làm việc tại cơ quan.

Ngày tháng
năm

Thứ Năm
11/6/2020

Thứ Sáu
12/6/2020

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: 7h30ph, Dự Hội nghị thực hiện quy
trình nhân sự tham gia lần đầu Đại hội
Đảng bộ huyện lần XXIII, nhiệm kỳ 20202025.
Chiều: Làm việc tại cơ quan.

Sáng: 7h30ph, Dự Hội nghị thực hiện quy Sáng: 7h30ph, Dự Hội nghị thực hiện quy
trình nhân sự tham gia lần đầu Đại hội Đảng trình nhân sự tham gia lần đầu Đại hội
bộ huyện lần XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ huyện lần XXIII, nhiệm kỳ 20202025.
Chiều: 14h, Làm việc với Công ty Điện lực Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Lạng Sơn thống nhất đã triển khai còn vướng
mắc: Xây dựng nông thôn; Đề án cải tạo lưới
điện nông thôn; hành lang an toàn lưới điện;
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.
Sáng: Đối thoại tiếp công dân định kỳ.
Sáng: Làm việc tại cơ quan.
Sáng: 7h20ph, dự Lễ phát động toàn dân
Chiều: 14h, Làm việc với xã Điềm He tại Chiều: 14h, Dự Hội thảo tham gia góp ý dự tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước
UBND huyện.
thảo (lần 2) Đề án nghiên cứu luận cứ khoa năm 2020.
học đề xuất khâu đột phá trong phát triển kinh Chiều: 14h30ph, Họp Ban Chỉ đạo 1237
huyện Văn Quan. Tại BCHQS huyện.
tế tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ Bảy, Chủ
nhật
13-14/6/2020

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:
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 iOffice);
- CVP, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện (trên iOffice);
- Lưu: VT.

Triệu Đức Dũng

