
                                         Lịch công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tháng 02/2020 

 

 

Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Đoàn Thu Hà 

Giám đốc Sở 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

Thứ Bẩy 

01/02/2020 

 

 

 

Nghỉ 

 

Tối: 20h00 (06) QT Hùng Vương 

Dự tổng duyệt chương trình 
nghệ thuật Kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) 

 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Chủ Nhật 

02/02/2020 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

 
Sáng: 9h30 (95) Tân Thanh 

 Dự Lễ hội chùa Tân Thanh năm 
2020 

Thứ Hai 

03/02/2020 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (25) UBND tỉnh 

Họp trực tuyến về phòng, 
chống dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (175) Họp tại STC 

v.v Triệu tập Hội nghị gặp mặt tọa 

đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập ĐCSVN  

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (175) Họp tại STC 

v.v Triệu tập Hội nghị gặp mặt tọa 

đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

ĐCSVN 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (175) Họp tại STC 

v.v Triệu tập Hội nghị gặp mặt tọa 

đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập ĐCSVN  

 

Thứ Ba 

04/02/2020 

 

Sáng: 8h00 (1650) Tỉnh ủy 

v.v mời họp Tiểu ban văn 
kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII 

 

Sáng: làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 BCH Quân sự tỉnh 

Sáng: 7h00h00 (07) Tập trung tại 

UBND tỉnh đi  H. Hữu Lũng 

Kiểm tra tình hình phòng, chống 
dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng 

mới của vi rút corona  

Sáng: làm việc tại cơ quan 

 

 

 

 



Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Đoàn Thu Hà 

Giám đốc Sở 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

Chiều: Làm việc tại cơ 
quan 

 Chiều: Huyện Đình Lập. Lộc 
Bình 

Kiểm tra tình hình phòng, chống 
dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng 

mới của vi rút corona 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ Tư 

05/02/2020 

 

Sáng: 8h00 (24) UBND tỉnh 

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 

Sáng: 6h00 (23) Tập trung tại 

UBND tỉnh 

 Kiểm tra tình hình triển khai 
kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2020, công 
tác phòng chống dịch bệnh, 
thực hiện công tác s p xếp 
các đơn vị hành ch nh cấp xã 

tại huyện Cao Lộc 
 

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 

 

 

 

 

Sáng: làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 14h00 (26) UBND tỉnh 

 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 

 



Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Đoàn Thu Hà 

Giám đốc Sở 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

Thứ Năm  

06/02/2020 

 

Sáng: làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 14h00 (39) Sở TN&MT 

Họp Ban chỉ đạo để thống nhất 
Lịch kiểm tra kiểm kê đất đai 

 

Sáng: làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ Sáu 

07/02/2020 

Sáng: 8h00 (1653) Tỉnh ủy 

v.v Tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác năm 2019, triển khai 
nhiệm vụ năm 2020 của BCĐ 
Công tác thông tin đối ngoại 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (28) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc về quán triệt Nghị định số 
09 2019 NĐ-C ,  uyết định số 
28 2018  Đ-TTg,  uyết định 
số 274  Đ-TTg và hướng d n 
triển khai Hệ thống thông tin 

báo cáo Ch nh phủ 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng:  Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (27) UBND tỉnh 

Dự kiểm tra thực địa dự án Khu 
dân cư khối 3, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn 

Chiều: 14h00 (17) CTXD nhà xông 

hơi tại TT Điều dưỡng 

-Kiểm tra, xem xét đề nghị của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội 

theo VB3 15VP-KTN 

Sáng: 7h30 (29) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các  hó Chủ tịch 
UBND tỉnh(Ngày 07 tháng 02 

năm 2020) 
 
 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Thứ Bẩy, CN 

08,09/02/2020 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 



Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Đoàn Thu Hà 

Giám đốc Sở 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

Thứ Hai 

10/02/2020 
 

Sáng: 8h00 (59) H. Bắc Sơn 

Dự Lễ giao nhận quân năm 
2020 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (34) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
dự thảo Nhiệm vụ và Dự toán kinh 
ph  lập  uy hoạch tỉnh Lạng Sơn 
thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

 

Sáng: làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 14h00 (42) Sở TN&MT 

 họp xem xét, thống nhất phương 
án xử lý những tồn tại, vướng m c 
trong công tác bồi thường, hỗ trợ 
tại khu đất Nhà máy xi măng cũ. 

Sáng: 8h00 (32) H. Đình Lập 

Kiểm tra công tác phòng chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút 

Corona và tình hình triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2020 tại huyện Đình Lập 

(cả ngày) 

Thứ Ba 

11/02/2020 
Sáng: 7h30 (33) xã Hoàng 

Đồng 

Kiểm tra tình hình triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2020 tại thành phố Lạng 

Sơn 

 

 

 

Chiều: 14h00 (39) UBND tỉnh 

Họp xem xét, quyết định việc thu 
ph  hoàn vốn đầu tư Dự án đầu 
tư xây dựng tuyến cao tốc B c 
Giang - Lạng Sơn (Dự án thành 

phần 1) 

Sáng: 8h00 (36) UBND tỉnh 

Họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông và xem xét dự thảo tiêu ch  
lựa chọn sách giáo khoa trong cơ 
sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (37) H. Hữu Lũng 

Kiểm tra tình hình triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2020 và thực hiện công tác s p 
xếp các đơn vị hành ch nh cấp xã 

tại huyện Hữu Lũng 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 8h00 (08) Sở KHĐT 

kiểm tra đề xuất cải tạo sửa chữa 
trụ sở làm việc Sở Xây dựng 

 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (18) Sở Xây dựng 

Về việc xem xét xin chủ trương về 
phạm vi giải phóng mặt bằng thực 
hiện dự án Khu đô thị mới Hữu 

Lũng, huyện Hữu Lũng 

 

 

 

Chiều: 14h00 (39) UBND tỉnh 

Họp xem xét, quyết định việc thu ph  
hoàn vốn đầu tư Dự án đầu tư xây 
dựng tuyến cao tốc B c Giang - 
Lạng Sơn (Dự án thành phần 1) 



Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Đoàn Thu Hà 

Giám đốc Sở 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

Thứ Tư 

12/02/2020 
Sáng: 7h30 (31) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 
tháng 02 năm 2020 (ngày 12 

tháng 02 năm 2020)  

Chiều: 14h00 (35) UBND tỉnh 

Hội nghị trực tuyến triển khai 
nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng 
nông thôn mới năm 2020 

Sáng: 8h00 (42) Sở TTTT 

Dự Hội nghị trực tuyến  hiên họp 
của Ủy ban  uốc gia về Ch nh 

phủ điện tử 

 

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  

13/02/2020 
Sáng: Làm việc tại cơ quan 

Chiều: 13h30 (1013) NK T. Ủy 

Dự đại hội điểm tại Đảng bộ Ban 
 uản lý dự án ĐTXD tỉnh 

Chiều: 14h00 (41) UBND tỉnh 

 Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn cán bộ quản lý, giáo viên 

giai đoạn 2020-2025 

Sáng: 7h30 (40) UBND tỉnh 

Họp xem xét dự thảo Chương 
trình hành động của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

52-N  TW, ngày 27 9 2019 của 
Bộ Ch nh trị; dự thảo  uy chế 
quản lý văn bản điện tử và  uy 
chế quản lý, sử dụng chứng thư 

số, chữ ký số chuyên dùng 

 

Chiều: 14h00 (09) Sở KHĐT 

Họp chuyển đơn vị đầu mối thực 
hiện DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 

2020 

Sáng: 8h00 (38) H. Bắc Sơn 

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2020, công 
tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện 
công tác s p xếp các đơn vị hành 
ch nh cấp xã tại huyện B c Sơn 

(Cả ngày) 

Sáng: 6h00 (66) TT tại UBND tỉnh 
-7h30 (36) xã Xuất Lễ- Cao Lộc 
Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020 tại huyện Cao Lộc 
 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ  Sáu 

14/02/2020 
 

Sáng: làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 7h30 (1654) Tỉnh ủy 

Dự và báo cáo tại Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 51 

 

Chiều: 14h00 (36) Sở Nội vụ 

Họp thống nhất một số nội dung 
đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết 
của HĐND tỉnh và hồ sơ dự thảo 

Sáng: 8h30 (43) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến về công tác 
phòng, chống dịch Covid - 19 (nCoV) 

 

Chiều: 14h00 (37) Sở Nội vụ 

Họp thống nhất một số nội dung tự 
đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách 
hành ch nh năm 2019 của tỉnh Lạng 

Sáng: làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 



Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Đoàn Thu Hà 

Giám đốc Sở 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

 uyết định của UBND tỉnh Sơn 

Thứ Bẩy, CN 

15, 16/02/2020 
 

Nghỉ 

Sáng: 8h00 (342) BHXH tỉnh 

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết 
quả 25 năm thực hiện ch nh sách, 

pháp luật BHXH, BHYT. 

 

Nghỉ 

 

 

 

Nghỉ 

Thứ Hai 

17/02/2020 
Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (44) H. Chi Lăng 

 Kiểm tra tình hình triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2020 và thực hiện công tác s p 
xếp các đơn vị hành ch nh cấp xã 

tại huyện Chi Lăng 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (13) H. Bình Gia 

kiểm tra việc cải tạo hội trường, nhà 
khách huyện Bình Gia 

      

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (47) H. Văn Lãng 

Kiểm tra tình hình triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2020; tình hình phòng chống dịch 
bệnh, thực hiện s p xếp các đơn vị 
hành ch nh cấp xã tại huyện Văn 

Lãng. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

18/02/2020 
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 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 



Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Đoàn Thu Hà 

Giám đốc Sở 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

Thứ Tư 

19/02/2020 
Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 13h30 (248) Tỉnh ủy 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc về công tác bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (12) BV đa khoa cũ 

V v Mời đi khảo sát và họp thống nhất 
chủ trương đầu tư Cơ sở vật chất và 
trang thiết bị y tế của Các đơn vị y tế 

tuyến tỉnh. 

Chiều: 13h30 (48) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các  hó Chủ tịch UBND 
tỉnh 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (06) BQLKKTCK 

v.v xem xét đề nghị của Hiệp hội 
vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội 

doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt 
Nam về giải pháp và hỗ trợ chống 

dịch bệnh Covid-19  

Thứ Năm 

20/02/2020 
Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 11h tập trung tại 

UBND tỉnh. 15h30 (51) Bộ 

GD&ĐT 

 Dự lễ công bố  uyết định bổ 
nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (15) họp tại STC 

Họp thống nhất thanh toán kinh 
ph  chi trả chế độ bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe cán bô, công chức, 
viên chức tỉnh Lạng Sơn theo  uy 

định số 1859- Đ TU ngày 
21 6 2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

Sáng: 8h00 (55) Sở TN&MT 

tổ chức lấy ý kiến của đối tượng thanh 
tra và các cơ quan có liên quan về dự 
thảo kết quả thanh tra của Công ty cổ 
phần Giống lâm nghiệp vùng Đông 

B c 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (475) Sở Tư pháp 

Họp xem xét, đề xuất hướng xử lý 
đối với kết quả đấu giá trụ sở Văn 
phòng của Công ty Cổ phần Xi 

măng Hồng  hong  

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

21/02/2020 
Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (52) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến về “Thúc 
đẩy phát triển công nghiệp chế 

biến nông sản và cơ giới hóa nông 
nghiệp” 

Chiều: 14h00 (53) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét đối với 02 
dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh do Sở Nội vụ 

tham mưu trình 

Sáng: 8h20 (46) h. Bình Gia 

Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020, thực hiện công tác s p xếp các 
đơn vị hành ch nh cấp xã tại huyện 

Bình Gia 

 

Chiều: 14h00 (22) UBND tỉnh 

họp hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy 
hoạch 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

 

 

 



Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Đoàn Thu Hà 

Giám đốc Sở 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

 

 

Thứ Bẩy, CN 

22,23/02/2020 
 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

Thứ Hai 

24/02/2020 
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 

Sáng: 9h00 (56) UBND tỉnh 

Tham dự họp báo cung cấp thông 
tin cho các cơ quan báo ch  

 

 Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

25/02/2020 
Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00  (100) UBND 

tỉnh 

Dự họp về việc thực hiện Kết 
luận thanh tra của Thanh tra 

Ch nh phủ 

Sáng: 8h20 (98) H. Văn Quan 

kiểm tra tình hình triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2020; thực hiện công tác s p xếp 
các đơn vị hành ch nh cấp xã tại 

huyện Văn  uan 

(cả ngày) 

 

Công tác Hà Nội 

Sáng: 8h00 (55) xã Đội Cấn, H. 

Tràng Định 

Kiểm tra tình hình triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2020, thực hiện công tác s p xếp 
các đơn vị hành ch nh cấp xã tại 

huyện Tràng Định 



Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Đoàn Thu Hà 

Giám đốc Sở 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

Thứ Tư 

26/02/2020 
Sáng: 7h30 (57) UBND tỉnh 

Họp ủy ban nhân dân tỉnh 
thường kỳ tháng 02 năm 2020 
(ngày 26 tháng 02 năm 2020)  

 

 

Sáng: 9h30 (62) Họp tại STC 

 Hội nghị triển khai khảo sát, thu 
thập thông tin lập Kế hoạch kiểm 

toán năm 2020 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h20 (186) KBNN tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến công bố hoàn 
thành kế hoạch triển khai thành lập 
Chi cục Thuế khu vực 63 Cục Thuế 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Sáng: 9h00 (182) Xã Quảng Lạc, 

TPLS 

dự Lễ khánh thành dự án trang trại 
chăn nuôi lợn thương phẩm 

Chiều: 14h00 (18) Họp tại STC 

họp thống nhất nội dung bàn giao 
công trình điện 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Năm 

27/02/2020 
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: 8h30 (58) Binh Nghi, Tràng 

Định 

 Dự kiểm tra các công trình xây dựng 
và công tác chuẩn bị thông quan hàng 
hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bình 

Nghi 

Chiều: 14h00 (58) Chi Cục BVMT 

họp đánh giá tiến độ thực hiện công 
tác kiểm kê đất đai 2019 

 

Sáng: 8h00 (104) H. Lộc Bình 

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch 

phát triển kinh tế- xã hội và dự toán 

NSNN năm 2020, công tác phòng 

chống dịch bênh, thực hiện công tác sắp 

xếp các đơn vị hành chính xã tại huyện 

Lộc Bình 

Chiều: 14h00 (62) Thanh tra tỉnh 

Họp liên quan đến việc xem xét đơn 
của Công ty cổ phần ACC 78 



Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Đoàn Thu Hà 

Giám đốc Sở 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

Thứ Sáu 

28/02/2020 
Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

 Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h30 (15) Sở LĐTB&XH 

họp tham gia góp ý kiến vào dự 
thảo Đề án HTTD từ NSĐ   

 

 

 Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (19) TTHN tỉnh 

kiểm tra hiện trạng Trung tâm Hội 
nghị tỉnh và Nhà khách Tỉnh ủy 

 

 

 Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 7h30 (61) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các  hó Chủ tịch 
UBND tỉnh (Ngày 28 tháng 02 năm 

2020 

 

 Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 


