
Lịch công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tháng 5/2020 
 
 

 

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 Hai 

04/5/2020 

 

 

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 

Thứ Ba 

05/5/2020 

 

Sáng: 8h30 (56) Họp tại 

STC 

Dự Hội nghị công bố QĐ 

và Chương trình làm việc 

của Đoàn kiểm toán NSĐP 

năm 2019 tại tỉnh Lạng Sơn 

 

 

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: 8h00 (143) UBND 

tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến Lễ 
phát động phong trào thi đua 
cao điểm lập thành tích xuất 
sắc chào mừng Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

XVII 

Chiều: 14h00 (156) Sở 

TN&MT  

Họp thống nhất nội dung báo 
cáo UBND tỉnh xem xét các 
công trình vi phạm tại khu đô 
thị Phú Lộc IV theo đề xuất 
tại Báo cáo số 35/BC-UBND 
ngày 10/01/2020 của UBND 
thành phố Lạng Sơn 

 



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 

06/5/2020 

 

 

Sáng: 7h30 Đại hội Đảng 

bộ tài chính nhiệm kỳ  

2020-2025 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: 7h30 Đại hội Đảng bộ 

Tài chính nhiệm kỳ  2020-

2025 

 

Chiều: 14h00 (256) BTC 

Tỉnh ủy 

Hội nghị trực tuyến Ban bảo 
vệ CSSKCB Trung ương với 
Ban Bảo vệ CSSKCB 63 tỉnh, 
thành phố về hướng dẫn thực 
hiện Kế hoạch khám sức khỏe 
định kỳ năm 2020, khám kiểm 
tra sức khỏe phục vụ Đại hội 

Đảng các cấp. 

Sáng: 7h30 Đại hội Đảng bộ 

Tài chính nhiệm kỳ  2020-

2025 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 7h30 Đại hội Đảng 

bộ Tài chính nhiệm kỳ  

2020-2025 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Năm 

07/5/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ 

quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: 8h00 (24) Sở 

LĐTBXH 

Hội nghị đánh giá kết quả thực 
hiện các chính sách hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết 
định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 
24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ  

 

Chiều: 14h00 (37) Sở Công 

thương 

Họp xem xét đề xuất thực hiện 
dự án Mô hình thí điểm tiêu 
thụ nông sản và cung ứng vật 
tư nông nghiệp đối với cây 
Quế và Rau, củ đặc sản an 

Sáng: 8h00 (75) BCH Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 

Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề 
"Lấy ý kiến tham gia vào dự án 
Luật Biên phòng Việt Nam" 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (147) UBND 

tỉnh 

Họp xem xét dự án đầu tư 
khai thác và chế biến quặng 
bauxit các mỏ tại các x  của 
huyện Bắc Sơn và đề nghị 
của Ngân hàng thương mại 
cổ phần Đại chúng Việt Nam 
về xử lý tài sản trên đất của 
Công ty TNHH Thương mại 

sản xuất Hoàng Tân 

Chiều: 14h00 (57) họp tại 

STC 

 xem xét điều chỉnh mức thu 
phí, lệ phí 



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 

toàn vệ sinh thực phẩm trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (60) họp tại 
STC 

Xem xét danh mục thiết bị 
phương án Nâng cao năng 
lực hiện đại hóa trang thiết bị 
kỹ thuật sản xuất, phát sóng 
các chương trình truyền hình 
của Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Lạng Sơn 

Thứ Sáu 

08/5/2020 

Sáng: 8h00 (145) UBND 

tỉnh 

 Họp xác định trách nhiệm 
cá nhân l nh đạo UBND 
tỉnh qua các thời kỳ liên 

quan đến nội dung Kết luận 
thanh tra số 2318/KL-TTr 
ngày 23/12/2019 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ 

 

Chiều: Làm việc tại cơ 
quan 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (111) Sở Nội 

vụ 

 Họp thống nhất việc thực hiện 
Nghị quyết số 01/2020/NQ-
HĐND và Nghị quyết số 
02/2020/NQ-HĐND ngày 
30/3/2020 của HĐND tỉnh  

Sáng: 9h00 (40) Sở KH&ĐT 

 Họp dự án thủy điện Bản 
Nhùng 

Sáng: 7h30 (356) NH Trung 
Xuân 

Dự họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020 Công ty 
CP cấp thoát nước Lạng Sơn 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (59) họp tại 

STC 

họp thẩm định phương án hệ 
số điều chỉnh giá đất để xác 
định giá khởi điểm đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với 20 
lô đất tại Khu dân cư thôn Nà 
Sèn, x  Mai Sao, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 
phương án hệ số điều chỉnh 
giá đất để xác định giá đất 
tính thu tiền thuê đất trả tiền 
một lần cho cả thời gian thuê 
đối với Công ty cổ phần Vật 
liệu xây dựng và Kinh doanh 
tổng hợp - VVMI và xem xét 
điều chỉnh giảm giá thuê tài 
sản của các đơn vị thuộc Sở 



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 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thứ Bẩy, CN 

09,10/5/2020 

Sáng: 8h00 Thứ Bẩy (148) 

UBND tỉnh 

 Dự Hội nghị trực tuyến của 
Thủ tướng Chính phủ với 
doanh nghiệp nhằm tháo 
gỡ khó khăn, thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh, phục hồi 
nền kinh tế ứng phó với 

dịch Covid-19 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

Thứ Hai  

11/5/2020 

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: 14h30 (58) H. Chi Lăng 

xem xét thực trạng hệ thống 
thoát nước huyện Chi Lăng của 

CTy CP Cấp thoát nước 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (61) họp tại 

STC 

 Họp xem xét các nội dung 
liên quan đến Quyết định số 

1149/QĐ-UBND ngày 
02/8/2010 và thống nhất lại 
nội dung thu tiền khu đất 7 
sào và 17 khu đất công trên 
địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Thứ Ba 

12/5/2020 

 

Sáng: Làm việc tại cơ 

quan 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: 7h30 (151) H. Tràng Định 

Kiểm tra tỉnh hình thực hiện dự 
án đầu tư xây dựng công trình 
Đường đến trung tâm x  Tân 

Yên, huyện Tràng Định 

Sáng: 8h00 (170) Sở 

TN&MT 

v.v tổ chức cuộc họp xin ý 

kiến các sở, ngành xử lý 

vướng mắc trong công tác 



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: Làm việc tại cơ quan  

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

giải phóng mặt bằng(tháng 

4)… 

Chiều: 15h00 (493) Đội 

QLTT số 1 

 Dự lễ bàn giao khẩu trang y 
tế phục vụ công tác phòng 

chống dịch Covid 19 

Thứ Tư  

13/5/2020 

Sáng: 7h30 (223) VP 

HĐND tỉnh 

Chương trình Giám sát tình 
hình, kết quả triển khai 

thực hiện Chương trình số 
22/CTr-UBND ngày 

15/7/2016 của UBND tỉnh 
về tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp gắn với xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Lạng 
Sơn, giai đoạn 2016-2020  

 

Chiều: 14h30 (157) UBND 
tỉnh 

 Họp xem xét công tác 
chuẩn bị tổ chức Hội nghị 
đẩy mạnh phát triển kinh 

tế-x  hội, tháo gỡ khó khăn 
trong sản xuất, kinh doanh 
cho doanh nghiệp, hợp tác 

x  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

Sáng: 8h00 (153) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét dự 
thảo Báo cáo tổng kết Nghị 
quyết số 29-NQ/TU ngày 

11/10/2011 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ Tỉnh về phát triển lâm 
nghiệp tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 
2011-2020 và dự thảo Báo cáo 
tổng kết thực hiện Nghị quyết số 
62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 
dựng và phát triển thành phố 
Lạng Sơn đến năm 2020 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

14h00 (172) Sở TN&MT 

 họp xin ý kiến góp ý dự thảo 
báo cáo việc khai thác đất 
trái phép tại x  Đồng Tân, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn 

Chiều: 15h00 (159) UBND 

huyện Lạng Giang 

  Hội nghị bàn giao hệ thống 
đèn chiếu sáng và đèn tín 
hiệu giao thông trên quốc lộ 

1A 



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 

14/5/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ 

quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: 8h00 (63) họp tại STC 

v.v xem xét kiến nghị của cử 
tri về tăng hỗ trợ tiền công cho 
lực lượng tham gia bảo vệ 

biên giới đang thực hiện theo 
Quyết định số 1606/QĐ-UBND 
ngày 24/8/2009 của UBND 

tỉnh 

Chiều: làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h15 (154) H. Đình Lập 

Kiểm tra tình hình phát triển 
sản xuất nông nghiệp, chương 
trình xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn huyện Đình Lập 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (150) UBND 
T.phố 

Về việc kiểm tra tình hình 
quản lý nhà nước về giáo 
dục và x  hội hóa giáo dục 
trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn 

Chiều: Làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

15/5/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (19) UBND 

tỉnh 

Đón tiếp và làm việc với 
Đoàn công tác của Bộ Lao 
động - Thương binh và X  

hội  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

Sáng: 7h30 (62) Họp tại STC 

 Kiểm tra công tác nghiệm thu 
hoàn thành dự án Trụ sở làm 

việc của Sở Tài chính 

Sáng: 8h30 (19) H. Chi Lăng 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn 
công tác của Bộ Lao động - 
Thương binh và X  hội 

Chiều: 14h00 (162) UBND 

tỉnh 

Dự hội nghị trực tuyến về công 
tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2020  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 13h30 (158) UBND 

tỉnh 

Họp giải trình giữa hai kỳ 
họp của Thường trực HĐND 

tỉnh  

Thứ Bẩy, CN 

16,17/5/2020 

 

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 

18/5/2020 

Sáng: 8h00 (160) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị đẩy mạnh phát 
triển kinh tế-x  hội, tháo gỡ 
khó khăn trong sản xuất, 

kinh doanh cho doanh 
nghiệp, hợp tác x  

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 (179) Sở 

TN&MT 

Họp bàn, thống nhất nội 

dung rà soát, báo cáo số 

tiền Nhà đầu tư ứng trước 

đã được xác định đối trừ 

tiền bồi thường giải phóng 

mặt bằng vào tiền thuê đất 

phải nộp từ năm 2015 đến 

thời điểm hiện nay  

Thứ Ba 

19/5/2020 

Sáng: 7h15 (264) TT tại 

UBND tỉnh 

Chương trình dâng hương 
nhân dịp Kỷ niệm 130 năm 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890-19/5/2020) 

 

Sáng: 8h30 (161) UBND tỉnh 

Họp ủy ban nhân dân tỉnh 
thường kỳ tháng 5 năm 

2020 

(Cả ngày) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h30 (64) Họp tại 

Sở Tài chính 

xem xét nội dung dự toán kinh 
phí thực hiện nhiệm vụ được 
UBND tỉnh giao năm 2020 của 

Đoàn Luật sư tỉnh 

Sáng: 8h00 (63) H. Tràng Định 

Lễ khánh thành nhà lưu niệm 
và công bố quyết định công 

nhận 6 x  ATK  

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (164) UBND 

tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến công 
bố Chỉ số Cải cách hành 
chính năm 2019 và Chỉ số 
hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của 
cơ quan hành chính nhà 

nước năm 2019 

 

Chiều: Làm việc tại cơ 
quan 

Thứ Tư 

20/5/2020 

Sáng: 8h00 (1748) Tỉnh ủy 

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

thứ 55 

 

Sáng: Huyện Tràng Định 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h30 (51) Cửa khẩu Chi 

Ma 

 Kiểm tra, họp xem xét đề nghị 
của Ban QL khu KTCK Đồng 

Đăng-Lạng Sơn về đề xuất đầu 

Sáng: 8h00 (178) Sở 

TN&MT 

 họp xin ý kiến góp ý dự thảo 
báo cáo việc khai thác đất 
trái phép tại x  Đồng Tân, 



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: 14h00 (1748) Tỉnh 
ủy 

tư mở rộng đường xuất nhập 
khẩu tại cửa khẩu Chi Ma 

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 
Sơn  

Chiều: 14h00 (67) Họp tại 

STC 

họp Hệ số điều chỉnh giá đất; 
Gia đất cụ thể 

Chiều: 14h00 (182) Sở 
TN&MT 

Họp xin ý kiến Phương án 
Giá đất để giao đất TĐC tại 

Khu A- TĐC 1 Mai Pha  

Thứ Năm 

21/5/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (877) Sở TTTT 

 v.v rà soát lại danh mục thiết 
bị Đề án quản lý TTTH cấp 

huyện đến năm 2020  

Sáng: 8h00 (52) Sở KH&ĐT 

Họp xem xét kiến nghị của cử 
tri liên quan đến hai dự án Khu 
tái định cư tại x  Quốc Khánh, 

huyện Tràng Định 

 

Chiều: 14h00 (169) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh  

Sáng: 8h00 (166) UBND 

tỉnh 

Xem xét cơ sở pháp lý để 
thu hồi giá trị lợi thế của khu 
đất xây dựng nhà Văn phòng 
Công ty cổ phần Xi măng 

Hồng Phong. 

 

Chiều: Làm việc tại cơ 
quan 

Thứ Sáu 

22/5/2020 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 7h45 (168) Bình Gia, 

Bắc Sơn 

Dự kiểm tra việc triển khai 
thực hiện chính sách hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19 trên địa bàn 
huyện Bắc Sơn, Bình Gia  

 

Sáng: 8h00 (65) Họp tại STC 

 Họp về thống nhất thực hiện 
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND  

 

Chiều: 15h00 (66) Tân Thanh, 
văn Lãng 

Kiểm tra hiện trạng Hệ thống 
cấp nước tại cửa khẩu Tân 

Sáng: 7h00 (167) H. Hữu 

Lũng 

Khảo sát thực tế một số khu 
vực, địa điểm đề xuất lập quy 
hoạch chung xây dựng khu, 
cụm công nghiệp - đô thị - 
dịch vụ dọc theo tuyến cao 
tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 



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 Thanh, huyện Văn L ng của Cty 
CP Cấp thoát nước LS 

Sáng: 8h30 (92) Bộ Tài 
chính 

Dự họp v.v rà soát phương 
án giá thủy lợi để xây dựng 
Thông tư quy định sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy 
lợi và sản phẩm dịch vụ thủy 

lợi khác  

Chiều: 14h00 (1575) Sở Tư 
pháp 

 họp dự thảo Hướng dẫn liên 
ngành Về trình tự, thủ tục 
đấu giá quyền sử dụng đất 
để giao đất có thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê đất; 
bán tài sản trên đất, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất 
thuộc tài sản công theo hình 
thức đấu giá trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Thứ Bẩy, CN 

23,24/5/2020 
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

Thứ Hai 

25/5/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (270) UBND 

tỉnh 

Họp liên tịch để thống nhất 
dự kiến nội dung kỳ họp 
thường lệ giữa năm 2020 
(kỳ họp thứ mười bảy) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 9h00 (391) BQL DAĐTXD 

tỉnh 

v.v  thương thảo Phụ lục hợp 
đồng số 07_Dự án cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn  

 

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 Ba 

26/5/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

Sáng: 7h00-10h00 (71) 

H.Tràng Định 

V/v kiểm tra thực tế nội dung, 
kinh phí tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 130 năm Ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (69) Ban Tuyên giáo 

Tỉnh Ủy 

 v.v Kiểm tra san vườn, tường 
rào Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Sáng: 8h00 (176) UBND tỉnh 

Họp xem xét tình hình thực 
hiện dự án Khu Trung chuyển 
hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 9h00 (72) Họp tại Sở 

Tài chính 

v.v định giá tài sản tố tụng 
hình sự 

Chiều: 14h00 (178) UBND 
tỉnh 

 Họp rút kinh nghiệm về chỉ 
đạo công tác cải cách hành 
chính trên địa bàn tỉnh và 
thực hiện cơ chế 4 tại chỗ 

của Trung tâm Phục vụ hành 
chính công  

Thứ Tư 

27/5/2020 

7h30 (173) UBND tỉnh 

Họp UBND tỉnh tháng 5/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (68) họp tại 

STC 

Họp (về mức chi trả tiền công 
đối với hợp đồng lao động 

theo quy định tại Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP ngày 

17/11/2000 của Chính phủ) 

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 

28/5/2020 

Sáng: 9h00 (1760) Tỉnh ủy 

v.v triệu tập các Hội nghị 
chuyên đề về công tác cán 

bộ 

Sáng: 10h30 (1759) TTHN 

tỉnh 

v.v Triệu tập Hội nghị cán 
bộ chủ chốt về công tác 

cán bộ 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (98) HĐ 

NDtỉnh 

 Dự các kỳ họp trực tuyến, kỳ 
họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV  

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 13h30 (408) Newcentry 

Dự Đại hội đại biểu hội tiêu 
chuẩn và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng khóa III, nhiệm 
kỳ 2020-2025  

Sáng: 8h00 (36) The Pride 

 Dự tập huấn nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) và đánh giá năng 
lực canh tranh cấp sở, ban, 
ngành và UBND các huyện, 
thành phố (DDCI) năm 2020 

 

Chiều: Làm việc tại cơ 



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: 13h30 (1760) Tỉnh 
ủy 

v.v triệu tập các Hội nghị 
chuyên đề về công tác cán 

bộ 

 

 

Chiều: 14h00 (125) Sở Nội 
vụ 

Họp thống nhất việc chi trả 
phụ cấp cho lực lượng Công 
an x  bán chuyên trách và 

công tác thi đua khen thưởng 
đối với lực lượng Công an x , 

Bảo vệ dân phố 

quan 

 

Thứ Sáu 

29/5/2020 

 

Sáng: 7h30 (175) UBND tỉnh 

Dự làm việc với Đoàn giám 
sát của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 8h00 (171) UBND tỉnh 

Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi 
đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ V  

 

Chiều: 14h00 (75) họp tại 
STC 

v.v thẩm định Kinh phí tổ chức 
Lễ kỷ niệm Khởi nghĩa Bắc 

Sơn và Kỷ niệm ngày sinh đ/c 
Lương Văn Tri 

 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (54) NK Tỉnh ủy 

Dự Hội nghị triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND ngày 10/12/2020 của 
HĐND tỉnh về chính sách đặc 
thù khuyến khích đầu tư, phát 
triển hợp tác, liên kết sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


