
Lịch công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tháng 3/2020 
 
 

 

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 

02/3/2020 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (20) UBND tỉnh 

họp thẩm định báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án Cải 

tạo QL4B 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (07) Họp tại STC 

v.v xác định thiệt hại NSNN trong 

công trình xây dựng 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

03/3/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (66) UBND tỉnh 

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do Covid - 19 trên địa bàn 

tỉnh  

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (21) Họp Tại STC 

phân bổ kinh phí An toàn giao 

thông năm 2020 

Sáng: 8h00 (70) UBND tỉnh 

 Họp chuyên đề xem xét giải quyết 
khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy 
nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt 

bằng (kỳ tháng 1+2/2020) 

Chiều: 14h00 (32) Sở Xây dựng 

về việc xem xét đề nghị của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về xác định 

phân loại dự án 

Chiều: 14h00 (19) Sở KH&ĐT 

 Họp xem xét các nội dung liên quan 
đến dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 
chế biến quặng tại Lân Danh, xã 
Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn 

 

Sáng: 8h00 (69) UBND tỉnh 
họp xem xét phương án xác 
định giá khởi điểm đấu giá 

quyền thuê đất khu đất khối 8, 
phường Đông Kinh 

 
 

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 

04/3/2020 

 

 

Sáng: 8h00 (231) BCH Quân 

sự tỉnh 

v.v điều hành, diễn tập phòng, 

chống covid - 19 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (64) Lộc Bình; Đình Lập 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ 
chứa nước Bản Lải giai đoạn 1,tỉnh 
Lạng Sơn - Hợp phần bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 7h30 (68) UBND tỉnh 

Họp Ban Chỉ đạo Thu ngân 
sách nhà nước tỉnh. 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ Năm 

05/3/2020 

 

 

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 (18) Cở sở cai nghiện 

MT tỉnh 

V/v đề nghị tham gia ý kiến thẩm định 
nguồn vốn và KNCĐ vốn, chủ trương 
đầu tư dự án đầu tư nâng cấp, sửa 
chữa CSVC, bổ sung trang thiết bị cơ 
sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

Thứ Sáu 

06/3/2020 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 8h00 (72) UBND tỉnh 

 Họp xem xét dự thảo Báo cáo 
tổng kết thực hiện Nghị quyết số 

41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 
triển thương mại, dịch vụ, du lịch 
đến năm 2015, định hướng đến 

năm 2020” 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 9h00 (73) UBND tỉnh 

Họp xem xét kết quả Hội nghị lấy ý 
kiến “Phương án bài trí nội thất và hệ 
thống thờ tự công trình Đền thờ Chi 

Lăng” 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 
 

 

 

Thứ Bẩy, CN 

07,08/3/2020 

 

 

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 

09/3/2020 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (63) UBND tỉnh 

 Dự Hội nghị giao ban trực tuyến 
công tác phi chính phủ nước ngoài 

năm 2019 

 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (76) UBND tỉnh 

Họp xem xét, giải quyết các vướng 
mắc, bất cập trong việc rà soát các 
phương tiện miễn giảm phí sử dụng 
đường bộ tại Trạm Km93+160, QL1 
và giải pháp sử dụng số liệu dự báo 
lưu lượng xe, cập nhật các yếu tố ảnh 
hưởng để điều chỉnh phương án tài 
chính của Dự án thành phần 1, thuộc 
Dự án đường cao tốc Bắc Giang -

Lạng Sơn 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 12h50 (77) UBND 

tỉnh 

Dự Lễ ký kết hợp đồng thực 

hiện dự án Khu đô thị mới Mai 
Pha, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

Thứ Ba 

10/3/2020 

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: 8h00 (24) Sở KHĐT 

Họp xem xét, thống nhất phương án 
Điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát 
triển) dự phòng 10% ngân sách trung 
ương thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020 và phân bổ chi tiết kế 

hoạch vốn năm 2020 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ Tư 

11/3/2020 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (STTTT) 

Giấy mời họp xem xét đề xuất xây 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 13h00 (78) H. Hữu Lũng 

 

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 

 

dựng Đề án “Cổng thông tin du lịch 
và ứng dụng du lịch thông minh 

trên thiết bị di động 

 

Chiều: 14h00 (16) Văn phòng 

HĐND tỉnh 

họp Đảng đoàn thẩm định một số 
nội dung do BCS Đảng UBND tỉnh 

trình 

 

 

Kiểm tra dự án thành phần Đường Thị 
trấn – Đô Lương – Vân Nham, huyện 
Hữu Lũng thuộc dự án đầu tư xây 
dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản 

đường địa phương (LRAMP) 

Chiều: 14h00 (23) Sở KHĐT 

Họp xem xét dự thảo Hướng dẫn liên 
ngành thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND 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 

 

 

 

Chiều: 14h30  (25) họp tại 

STC 

 Tham gia hội đồng tiêu hủy 
tài sản là vật chứng vụ án 

  

Thứ Năm 

12/3/2020 

Sáng: 10h00 (79) UBND tỉnh 

Dự họp công khai Kết luận 
thanh tra của Thanh tra Chính 

phủ 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (24) họp tại STC 

Họp thống nhất quy định thẩm 
quyền mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (75) UBND tỉnh 

Dự họp về các giải pháp quản lý, thu 
thuế đối với hoạt động kinh doanh vận 

tải trên địa bàn tỉnh 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

13/3/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 13h30 (81) UBND tỉnh 

dự họp đánh giá tình hình xuất 
nhập khẩu hàng hoá và công 
tác phòng chống dịch tại các 
cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 02 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h30 (26) Họp tại Sở Tài 

chính 

họp về Kiểm tra giá vật tư y tế, 
khẩu trang 

Sáng: 6h00 (80) xuất phát tại UBND 

tỉnh  

Kiểm tra tình hình triển khai các hoạt 
động chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày 
khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 

27/9/2020) 

Chiều: 16h15 (13) SNN 

Dự Hội nghị công bố Quyết định của 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 13h45 (83) UBND 

tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc Công bố dịch vụ công 
tích hợp trên Cổng Dịch vụ 



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 

tháng đầu năm 2020 UBND tỉnh về phê duyệt kết quả đánh 
giá, phân hạng và cấp Giấy chứng 
nhận sản phẩm OCOP năm 2019 

công quốc gia, sơ kết 03 
tháng vận hành Cổng Dịch vụ 
công quốc gia và ra mắt Hệ 
thống thông tin báo cáo Chính 

phủ 

Thứ 7, CN 

14,15/3/2020 

Nghỉ Nghỉ Sáng: Thứ Bẩy 8h00 (128) Nhà đa 

năng UBND TP 

 " Ngày Hội hiến máu tình nguyện" 
trong cán bộ, đoàn viên, người lao 

động và các hội viên, tình nguyện viên 
năm 2020 

 

 

 

Nghỉ 

Thứ Hai 

16/3/2020 

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: 14h00 (145) UBND tỉnh 

Họp về giải pháp quản lý, thu thuế đối 
với các phương tiện vận tải. 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ Ba 

17/3/2020 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: 7h20 (82) Sở VHTTDL 

Dự làm việc với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: 8h00 (85) TT dịch vụ 

Hành chính công 

 Kiểm tra công tác tổ chức 
đấu giá quyền sử dụng đất tại 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản 



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 

 

Chiều: 14h00 (90) UBND tỉnh 

 Dự họp xem xét kết quả đấu 
giá quyền thuê hai thửa đất 
(43 và 319) tại cửa khẩu Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng 

Thứ Tư 

18/3/2020 

Sáng: 8h00 UBND tỉnh 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 7h30 (40) Cty TNHH XSKT 

 Dự Đại hội Chi bộ Công ty TNHH 
một thành viên XSKT Lạng Sơn 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (27) Họp tại STC 

Họp tham gia ý kiến dự thảo 
Tờ trình, Quyết định về việc 
bổ sung hàng hóa, dịch vụ vật 
tư y tế thực hiện kê khai giá 

 

Chiều: 14h00 (29) Họp tại 
Sở TC 

Định giá tài sản tố tụng hình 
sự 

Thứ Năm 

19/3/2020 

Sáng: 7h30 (86) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 
tháng 3 năm 2020  

(cả ngày) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (88) (148)  UBND tỉnh 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án 
Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng 

UBND tỉnh  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

20/3/2020 

Sáng: 7h30 (92) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng:  Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (29) Sở KHĐT 

Xem xét kết quả rà soát, đánh giá dự 
án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị 
Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng 

Sáng: 7h30 (92) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các PCT UBND 

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 

 Sơn 

Thứ Bẩy, CN 

21, 22/3/2020 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

Sáng: Chủ nhật  8h00 (123) VP HĐND 

tỉnh 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 
tại kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh 
khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Nghỉ 

Thứ Hai 

23/3/2020 

Sáng: 8h00 (123) VP HĐND tỉnh 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - 
Ngân sách tại kỳ họp thứ mười 
lăm HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm 

kỳ 2016-2021 

 

 

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 (123) VP HĐND 

tỉnh 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - 
Ngân sách tại kỳ họp thứ 
mười lăm HĐND tỉnh khóa 
XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 

.  

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

24/3/2020 

Sáng: 8h00 (93) UBND tỉnh 

 Dự họp về công tác giải ngân 
các nguồn ngân sách nhà nước 
và chuyển nguồn dự toán năm 

2019 sang năm 2020. 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

  

Sáng: 6h45 (95) H. Tràng Định 

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỷ 
niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 
di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4 

trên địa bàn huyện Tràng Định  

 

 

Chiều: 15h00 (210) BQLDA XD 

Cập nhật phương án tài chính dự án 

Sáng: 8h00 (110) Sở TN&MT 

Họp giải quyết KKVM về công 
tác GPMB tháng 3/2020 

 

Chiều: 14h00 (94) UBND tỉnh 

Dự họp xem xét đề nghị của 
Công ty cổ phần Chợ Lạng 

Sơn xin hưởng chính sách ưu 
đãi đối với phần diện tích 
được nhà nước cho thuê 



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 

thành phần 1 và thống nhất nội dung 
báo cáo UBND tỉnh 

 

 

 

Thứ Tư 

25/3/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: 8h00 (97) Cửa khẩu Chi ma 

kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu 
hàng hoá và công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 tại cửa khẩu 

Chi Ma, huyện Lộc Bình 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: 8h00 (98) UBND tỉnh 

Dự họp bàn giải pháp tháo g  vướng 
mắc về Quy hoạch sử dụng đất đối 
với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: 8h00 (31) Họp tại STC 

họp giá đất cụ thể huyện Bình 
Gia và Báo cáo xem xét đề 
xuất của UBND huyện Văn 
Quan về điều chỉnh tài sản 

công. 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Thứ Năm 

26/3/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (124) VP HĐND tỉnh 

Lịch thẩm tra dự thảo Nghị quyết 
HĐND tỉnh 

trình kỳ họp thứ mười lăm HĐND 
tỉnh  

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 Sáng: 8h00 (101) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh 
và nước sạch nông thôn dựa trên kết 

quả năm 2020 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h30 (32) Họp tại STC 

mời bàn giao, tiếp nhận xe ô 
tô 

Chiều: 14h00 (100) Hà Nội 

Dự làm việc với Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc 

Thứ Sáu 

27/3/2020 

Sáng: 7h30 (1701) (366) Tỉnh ủy 

 Dự và báo cáo tại Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 53 

 

Chiều:  Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h30 (32) Họp tại STC 

thẩm định quyết toán kinh phí Lễ 
Hội hoa đào và 90 năm thành lập 

Đảng 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (102) Thanh tra tỉnh 

v.v thông qua dự thảo Kết luận thanh  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (33) Họp tại STC 

họp xem xét Giá dịch vụ bốc 
xếp hàng hóa tại Ga Đồng 
Đăng của Công ty TNHH 

Xuân Cương 



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 

28,29/3/2020 
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

Thứ Hai 

30/3/2020 

 

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: 8h00 (704) Sở GTVT 

Họp tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tiến 
độ thực hiện dự án: Đường giao thông 
Khu công nghiệp Đồng Bành (Giai 

đoạn 1), 

Chiều: 14h30 (102) UBND tỉnh 

Dự họp xem xét kế hoạch rà soát 
phương tiện giao thông vận tải và đề 

án thu thuế kinh doanh vận tải 

 

 

Sáng: 8h00 (36) Họp tại STC 

 Mời định giá xe ô tô đã được 
UBND tỉnh quyết định thanh lý 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

31/3/2020 

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 

 


