
 
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-VP Văn Quan, ngày    tháng 5  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

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

(từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021) 

Ngày 

tháng năm 

Đồng chí Lương Mai Tú 

Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Hứa Phong Lan 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Triệu Đức Dũng 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Thứ Hai 

10/5/2021 

Sáng: 8h, dự Hội nghị trực tuyến triển khai, 

chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện Văn Quan tại phòng 

họp tầng 3, trụ sở UBND huyện. 

Chiều: - 14h, dự Hội nghị cán bộ chủ chốt 

về công tác cán bộ tại Trung tâm Hội nghị 

tỉnh. 

- 16h30, dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

 

Sáng: 8h, họp thẩm định phương án giá đất 

cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại 

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ trung 

tâm và Khu dịch vụ thương mại, thị trấn Văn 

Quan; Dự án Thủy điện Khánh Khê, huyện 

Văn Quan tại phòng họp tầng 4, Sở Tài chính 

Chiều: dự kiến làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với 

ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 

2021 – 2026 vận động bầu cử tại Nhà văn 

hóa xã Tri Lễ. 

Chiều: dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

11/5/2021 

Sáng: 8h, họp về chỉ đạo công tác bầu cử 

tại phòng họp tầng 4, trụ sở Tỉnh ủy. 

Chiều: dự kiến làm việc tại cơ quan 

Sáng: dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều: 14h, làm việc với Sở Giao thông 

thống nhất vị trí bãi đổ thải dự án đường 

thị trấn – Pắc Kéo. 

Sáng: 8h, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với 

ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 

2021 – 2026 vận động bầu cử tại Nhà văn 

hóa xã Liên Hội 

Chiều: 8h, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với 

ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 

2021 – 2026 vận động bầu cử tại Nhà văn 

hóa xã An Sơn. 
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Ngày 

tháng năm 

Đồng chí Lương Mai Tú 

Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Hứa Phong Lan 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đồng chí Triệu Đức Dũng 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Thứ Tư 

12/5/2021 

Sáng: 8h, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với 

ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 

2021 – 2026 vận động bầu cử tại Nhà văn 

hóa xã Khánh Khê. 

Chiều: 8h, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với 

ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 

2021 – 2026 vận động bầu cử tại Nhà văn 

hóa xã Bình Phúc. 

Sáng: dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều: dự kiến làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h, họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại phòng 

họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

Chiều: dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Năm 

13/5/2021 

Sáng: dự kiến làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 15h, làm việc với Đoàn kiểm tra 

công tác bầu cử tỉnh Lạng Sơn (đợt 2) tại 

phòng họp tầng 3, trụ sở UBND huyện. 

Sáng: 8h, họp thẩm định hồ sơ Quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 của cấp huyện tại 

phòng họp tầng 4, Nhà C Sở TN và MT. 

Chiều: 15h, làm việc với Đoàn kiểm tra 

công tác bầu cử tỉnh Lạng Sơn (đợt 2) tại 

phòng họp tầng 3, trụ sở UBND huyện. 

Sáng: dự kiến làm việc tại cơ quan 

Chiều: 15h, làm việc với Đoàn kiểm tra 

công tác bầu cử tỉnh Lạng Sơn (đợt 2)tại 

phòng họp tầng 3, trụ sở UBND huyện. 

Thứ Sáu 

14/5/2021 

Sáng: 7h30, tiếp xúc cử tri tại xã Trấn 

Ninh 

Chiều: họp Thường trực Huyện ủy tại 

phòng làm việc Bí thư. 

Sáng: 7h30, tiếp  xúc cử tri tại xã Đồng 

Giáp. 

Chiều: 13h30, tiếp xúc cử tri tại xã Khánh 

Khê. 

Sáng: 7h30, tiếp  xúc cử tri tại xã Điềm 

He. 

Chiều: dự kiến làm việc tại cơ quan 

Thứ Bảy, 

15/5/2021 

Sáng: 7h30, tiếp xúc cử tri tại xã Liên 

Hội 

Sáng: 7h30, tiếp xúc cử tri tại xã Tràng 

Các. 

 

Sáng: 7h30, tiếp xúc cử tri tại xã Tú 

Xuyên. 

 

Chủ nhật 

16/5/2021 

   

 

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./. 
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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 iOffice); 

- CVP, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện (trên iOffice); 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

Lương Đình Toại 
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