
Lịch công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tháng 6/2020 
 
 

 

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 

01/6/2020 

 

 

Sáng: 8h00 (70) họp tại STC 

Hội nghị Sơ kết công tác 6 
tháng đầu năm, triển khai nhiệm 

vụ công tác 6 tháng cuối năm 
2016 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (70) họp tại STC 

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng 
đầu năm, triển khai nhiệm vụ công 

tác 6 tháng cuối năm 2016 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 7h30 (20) H. Tràng Định 

Thăm và tặng quà trẻ em nhân ngày 
Quốc tế thiếu nhi 01/6 năm 2020 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (70) họp tại STC 

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng 
đầu năm, triển khai nhiệm vụ 

công tác 6 tháng cuối năm 2016 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

02/6/2020 

Sáng: 8h00 (181) UBND tỉnh 
Họp xem xét thống nhất Kế 

hoạch của Ban Vận động huy 
động nguồn lực xã hội xây 

dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi 
Lăng, 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: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 14h00 họp tại  STC 

 

 

Thứ Tư 

03/6/2020 

 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h30 (80) họp tại STC 

Họp xem xét thống nhất một số nội 
dung kinh phí theo đề nghị của Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

Chiều: 14h00 (426) BCH Quân 

sự tỉnh 

Họp Ban tuyển sinh quân sự 

Chiều: 14h00 (81) họp tại STC 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

  

Chiều: 14h00 (233) UBND t. Phố 

  về việc xây dựng, trình ban hành 
định mức dự toán công tác bảo trì 
thiết bị Camera trên địa bàn thành 

phố 

Sáng: 8h00 (78) họp tại STC 

 họp giá TĐC và giá khởi điểm 

 

Chiều: 14h00 (183) UBND tỉnh 

Họp xem xét giải quyết khó khăn, 
vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng các dự án kỳ 



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 

Họp chương trình nguồn lợi thủy 
sản sở Nông nghiệp và PTNT 

 

tháng 5/2020  

Thứ Năm 

04/6/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 8h00 (182) H. Lộc Bình 

Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất và bảo đảm an toàn 

trường học tại huyện Lộc Bình   

Sáng: 8h00 (203) UBND tỉnh 

 họp Hội đồng tư vấn giải quyết 
khiếu nại tỉnh Lạng Sơn  

Chiều: 14h00 (185) UBND tỉnh 

Họp xem xét giải quyết các vướng 
mắc liên quan đến dự án Nhà ở xã 
hội số 2, thành phố Lạng Sơn và 

vướng mắc thực hiện Nghị định số 
68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Sáng: 8h00 (216) Sở TN&MT 

 Họp xem xét đề nghị của Công 
ty TNHH Vôi công nghiệp Lạng 

Sơn về giá đất cụ thể để tính tiền 
thuê đất 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

05/6/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

Chiều: 13h30 (186) UBND 

tỉnh 

 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh  

Chiều: 17h00 (188) UBND tỉnh 

Dự Chương trình gặp mặt, chúc 
mừng đồng chí Phạm Ngọc 
Thưởng, nguyên Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND 
tỉnh được bổ nhiệm Thứ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Sáng: 8h30 (187) UBND tỉnh 

 Dự Hội nghị trực tuyến về công 
tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2020  

Chiều: 14h00 (82) họp tại STC 

 Họp thống nhất phương án đặt 
hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công (Chiếu phim) do Trung tâm 

PHP&CB thực hiện 

Sáng: 7h30 (180) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ 
doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, 

thực thi hiệu quả EVFTA”  

 

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 Bẩy, CN 

06; 07/6/2020 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

Thứ Hai 

08/6/2020 

Sáng: 7h30 (9622) Xã Bắc 

Hùng huyện Văn Lãng 

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 
mười lăm Hội đồng nhân dân 
tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-

2021  

 

 Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (190) UBND tỉnh  

Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định nội dung, mức chi chế độ hỗ 
trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua 
bán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 8h00 (83) họp tại STC 

về việc dự thảo Nghị quyết về 
việc giao bổ sung dự toán thu chi 
ngân sách nhà nước năm 2020 

từ nguồn hạch toán tiền bồi 
thường, giải phóng mặt bằng đối 

với số tiền nhà đầu tư đã ứng 
trước 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ Ba 

09/6/2020 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

  

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (38) Sở LĐTB&XH 

Họp xem xét hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh bị ảnh 
hưởng do đại dịch Covid-19 

     

  

 

Sáng: 8h00 (191) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Nghị quyết, Kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội 
dung công tác  

Chiều: 14h00 (193) UBND tỉnh 

Họp xem xét các dự thảo kế hoạch 
về trang trí, khách tiết, an ninh trật tự 

phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 

2025  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (86) họp tại STC 

 họp xem xét đề nghị của Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh đối với việc xin 
miễn, giảm tiền nước sinh hoạt 
đến kết thúc nhiệm vụ cách ly 

công dân  



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 

10/6/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

  

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

  

 

Chiều: 14h00 (1106) ĐUKCCQ 

tỉnh 

Về việc triệu tập Hội nghị cán bộ 
chủ chốt thực hiện quy trình nhân 
sự cấp ủy Đảng bộ Khối các cơ 

quan tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020-
2025   

Sáng: 8h30 (194) H.Lộc Bình 

 Dự làm việc Đoàn công tác Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

kiểm tra dự án hồ chứa nước Bản 
Lải, tỉnh Lạng Sơn  

Chiều: 14h00 (248) UBND t. Phố 

Về việc xây dựng, trình ban hành 
định mức dự toán công tác bảo trì 
thiết bị Camera trên địa bàn thành 

phố  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (220) Sở TN&MT 

v.v Kết quả xem xét đề nghị điều 
chỉnh quỹ đất tái định cư của 
Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng Hoàng Dương tại khu đô thị 
Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng  

Thứ Năm 

11/6/2020 

Sáng: 7h30 (192) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 
tháng 6 năm 2020  

(cả ngày) 

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: 7h30 (192) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 
6 năm 2020  

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

  

Thứ Sáu 

12/6/2020 

Sáng: 7h30 (192) UBND tỉnh  

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 
tháng 6 năm 2020  

Chiều: 14h00  (1111) 

ĐUKCCQ tỉnh 

Về việc triệu tập Hội nghị cán 
bộ chủ chốt thực hiện quy trình 
nhân sự cấp ủy Đảng bộ Khối 

các cơ quan tỉnh khóa XIV 
nhiệm kỳ 2020-2025    

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (87) họp tại STC 

về việc Xem xét Tờ trình số 
247/TTr-ĐPTTH ngày 08/6/2020 

của Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (55) Sở KHĐT 

Mời dự Hội thảo (lần 2) về Đề án 
Khâu đột phá phát triển kinh tế Lạng 

Sơn  

 

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 

13,14/6/2020 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

Thứ Hai 

15/6/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (57) Sở KH&ĐT 

Họp Hội đồng thẩm định Báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 
nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn Dự án: Cải tạo, nâng cấp 

đường Cao Lộc – Ba Sơn 
(ĐH.28), huyện Cao Lộc và Dự 
án: Cải tạo, nâng cấp đường 
ĐT.226 (đoạn Bình Gia – Văn 
Mịch), huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn  

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 

16/6/2020 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (08) Thanh tra 

tỉnh 

V/v mời làm việc để làm rõ một 
số nội dung liên quan đến việc 

thẩm định giá bị giáo dục  

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (89) họp tại STC 

Họp xem xét danh mục, dự toán và 
nguồn kinh phí phương án lắp bảng 
đèn LED tại cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị 

Sáng: 8h00 (58) UBMTTQ tỉnh 

Kiểm tra hiện trạng, xem xét đề xuất 
đầu tư xây dựng các hạng mục công 
trình tại Trung tâm Ứng dụng, phát 
triển khoa học - công nghệ và đo 
lường chất lượng sản phẩm, Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng 
Sơn và xem xét chủ trương dự án 
Sửa chữa, cải tạo phòng họp trực 

tuyến và một số hạng mục trụ sở cơ 
quan Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (08) Thanh tra 

tỉnh 

V/v mời làm việc để làm rõ một 
số nội dung liên quan đến việc 

thẩm định giá bị giáo dục 



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  

Chiều: làm việc tại cơ quan 

Thứ tư 

17/6/2020 

Sáng: 8h00 (198) UBND tỉnh 

 Họp Ban Chỉ đạo xây dựng 
Chính quyền điện tử tỉnh Lạng 

Sơn  

Chiều: 14h00 (319) VP HĐND 

tỉnh 

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

kỳ 2016-2021 

Sáng: 8h00 (196) UBND tỉnh 

Họp xem xét công tác chuẩn bị tổ 
chức các hoạt động Kỷ niệm 110 
năm ngày sinh đồng chí Lương 

Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020) và 
Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa 
Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020) 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (59) Sở KH&ĐT 

Xem xét, đề xuất các giải pháp tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong hồ 

sơ thanh toán dự án nhóm C quy mô 
nhỏ, khởi công mới năm 2020 thuộc 

Chương trình MTQG giai đoạn 
2016-2020 

Chiều: 13h30 (457) Công ty CPQL 

& XDGT Lạng Sơn 

v.v Dự và chỉ đạo Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

Thứ Năm 

18/6/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (197) Hội trường  

HĐND-UBND tỉnh 

 Dự Hội nghị tổng kết Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

giai đoạn 2016 – 2020  

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 9h00 (492) BQL DAĐTXD 

họp xem xét phương án đầu tư 
tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng  

 

Chiều: 13h30 (201) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

Thứ Sáu 

19/6/2020 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (15) UBND h. Cao 

Lộc 

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, 
kết luận, chỉ đạo UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: 8h00 (90) họp tại STC 

Họp xét xem bố trí kinh phí mở 
rộng vườn thực nghiệm của Sở 

Khoa học và công nghệ 

Sáng: 9h30 (91) Họp tại STC 



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: 17h30 (25) NK Tỉnh ủy 

 Dự bữa cơm thân mật với tập 
thể cán bộ, phóng viên, biên tập 
viên đơn vị nhân dịp kỷ niệm 95 

năm ngày Báo chí CMVN 
(21/6/1925- 21/6/2020)  

2020 tại UBND huyện Cao Lộc  

Sáng: 9h00 (472) Vinpearl 

Hội nghị phát động chương trình " 
Người Việt Nam đi du lịch Việt 

Nam" và kích cầu Du lịch tỉnh Lạng 
Sơn  

Chiều: 14h00 (314) VP HĐND 

tỉnh 

  Thẩm tra tại kỳ họp thứ mười bẩy 
HĐND tỉnh khóa XVI của Ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

 

Chiều: 14h00 (92) họp tại STC 

họp xem xét đề nghị của Công ty CP 
Chợ Lạng Sơn về việc sửa đổi Điều 

lệ của Công ty  

Họp xem xét đề xuất UBND 
huyện Hữu Lũng về đấu giá khu 

đất chợ và khu dân cư Vân 
Nham, huyện Hữu Lũng 

Chiều: 14h00 (202) UBND tỉnh 

 Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 
2020 công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả 

Thứ Bẩy, CN 

20,21/6/2020 
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

Thứ Hai 

22/6/2020 

7h30 (203) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 
tháng 6 năm 2020   

(cả ngày) 

Sáng: 7h30 (55) TTVHNT tỉnh 

dự Chương trình tuyên dương "Gia 
đình trẻ tiêu biểu" năm 2020  

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

  

Chiều: 14h00 (319) VP HĐND tỉnh 

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

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h00 (244) Sở TN&MT 

Họp GPMB tháng 6/2020  

 

Thứ Ba 

23/6/2020 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: 8h00 (2730) NK Tỉnh ủy 

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy 
ban quốc gia phòng chống AIDS 

và phòng chống tệ nạn ma túy mại 
dâm 

Sáng: 8h00 (2788) Công an tỉnh 

Dự hội nghị Tổng kết 10 năm thực 
hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, 
ngày  10/4/2009 của Bộ Công an 
về " Xây dựng toàn diện Công an 
cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo 

. 

Sáng: 9h00 (205) UBND tỉnh 

Dự làm việc với Tổng công ty Thuốc 
lá Việt Nam  

Sáng: 10h00 (339) (319) VPHĐ ND 

tỉnh 

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

Chiều: 14h00 (319) VP HĐND tỉnh 

Sáng: 8h00 (204) UBND tỉnh 

Họp sơ kết 6 tháng đầu năm và 
phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2020 của Ban 
Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước 

tỉnh. 

 

Chiều: 14h00 (93) họp tại STC 

họp giá tái định cư huyện Đình 
Lâp và giá đất tính tiền thuê đất 



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 

vệ an ninh, trật tự trong tình hình 
mới.  

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

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

huyện Lộc Bình  

Thứ Tư 

24/6/2020 

 

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: 13h30 (71) UBND tỉnh 

 họp thẩm định đồ án Điều chỉnh quy 
hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, các 

Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch 
chung thị trấn Na Sầm, Bắc Sơn, 

Bình Gia  

Sáng: 8h00 (95) họp tại STC 

  họp nội dung giải quyết đơn 
khiếu nại của Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng 
Sơn (Dự án Chợ cửa khẩu Tân 

Thanh) 

-10h00 (94) họp tại STC 

họp nội dung xây dựng giá 
dịch vụ y tế tập trung tại 
khách sạn theo đề nghị 

UBND thành phố tại Công 
văn số 1440/UBND-VP ngày 

18/6/32020. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Năm 

25/6/2020 

Sáng: 7h30 (1820) Tỉnh ủy 

 V/v mời dự và báo cáo tại Hội 
nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ 

thứ 56  

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 7h30 (69) TT VHTT h. 

Cao Lộc 

Dự mít tinh hưởng ứng “Ngày 
Quốc tế phòng, chống ma túy” và 
“Ngày toàn dân phòng, chống ma 

túy”  

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h30 (207) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến “Sơ kết và 
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 
nguồn vay nước ngoài của Chính 

phủ năm 2020”  

Sáng: 8h30 (162) Bộ tài chính 

 Tham dự Hội nghị trực tuyến " Sơ 
kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công nguồn vay nước ngoài của 
Chính phủ năm 2020"  

Chiều: 14h00 (63) Sở NN&PTNT 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (345) UBND tỉnh 

 họp Hội đồng tư vấn giải quyết 
khiếu nại tỉnh 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 

 kiểm tra hiện trạng, xem xét đề xuất 
đầu tư cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm 

việc của Sở Tài nguyên và Môi 
trường và sửa chữa hệ thống phòng 
cháy và chữa cháy trụ sở làm việc 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Thứ Sáu  

26/6/2020 

Sáng: 7h30 (1817) Tỉnh ủy 

Hội nghị Ban chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, kỳ thứ 20.  

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Sáng: 9h00 (26) UBND tỉnh 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công 
tác Trung ương kiểm tra công tác 
phòng, chống thiên tai năm 2020 

 

 

Chiều: 15h00 (64) Sở KH&ĐT 

 họp xem xét, rà soát, xử lý đơn kiến 
nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư 

HDE Holding  

Sáng: 8h00 (252) Sở TN&MT 

họp xin ý kiến các Sơ, ngành về 
PA xác định Giá đất thu TSD đất, 

thuê đất để đưa vào HS mừoi 
thầu 02 DA: Khu SThái sông 
KCùng - TPLS và Khu ĐT Thị 

trấn Đồng Đăng, CLộc  

Chiều: 14h00 (255) Sở TN&MT 

thực hiện thủ tục pháp lý liên 
quan Dự án Tổ hợp Trung tâm 
thương mại, khách sạn và nhà 

phố Shop-house.  

Thứ Bẩy, CN 

27,28/6/2020 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 

Thứ Hai 

29/6/2020 

Sáng: 7h30 (68) Hội trường 

 BCH Quân sự tỉnh 

Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực 
hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-
CP ngày 09/9/2015 của Chính 
phủ về Phòng không nhân dân 

giai đoạn 2015 – 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 



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    

 

 

 

 

 

Thứ Ba 

30/6/2020 

Sáng: 8h00 (208) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh phê 
duyệt Đề án xây dựng Đô thị 

thông minh tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2020-2025  

Chiều: 17h30 (2878) Công an 

tỉnh 

Dự bữa cơm thân mật chúc 
mừng, chia tay các đồng chí 
nhận Quyết định, thông báo. 

Sáng: 8h00 (17) BQL KKTCK 

Đồng Đăng 

 

 kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm 
vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 
tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn  

Sáng: 8h00 (97) Họp tại STC 

 xem xét trình tự thủ tục kinh phí 
thực hiện Dự án Sửa chữa, cải tạo 
Nhà trạm kiểm soát liên hợp, xây 
dựng bốt làm việc mới tại Cổng 
kiểm soát số 2 khu vực cửa khẩu 
Nà Nưa và Dự án Xây dựng Bốt 
gác kiểm soát và Barie tại khu vực 
cửa khẩu Bình Nghi theo NQ 
01/NQ-HDND.   

Chiều: 14h00 (1130) Đảng ủy 

khối CCQ tỉnh 

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng 
Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh lần 

thứ 21  

Sáng: 7h30 (209) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề về công tác giải 
phóng mặt bằng tháng 6/2020 và 

kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự 
án trọng điểm quý II/2020 

Sáng: 8h00 (52) Sở NN&PTNT 

Xem xét và thống nhất các nội dung 
trong trong Đề án Nâng cao năng 
lực quản lý, đảm bảo an toàn và 

hiệu quả các công trình thủy lợi trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2025.   

Chiều: 14h00 (211) UBND tỉnh 

Họp xem xét dự thảo Báo cáo tổng 
kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 
21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục củng 
cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng 
cao năng lực và chất lượng khám, 
chữa bệnh của hệ thống y tế các 

cấp, giai đoạn 2016 - 2020 

Chiều: 15h00 (229) Cục thống kê 

Họp báo công bố số liệu thống kê 
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm  

Sáng: 8h00 (731) NHNN tỉnh 

v.v phối hợp tổ chức thực hiện rà 
soát, lập phương án sắp xếp lại 
các cơ sở nhà, đất của BIDV chi 

nhánh Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (96) Họp tại Sở 

TC 

 Họp thẩm định giá đất cụ thể làm 
căn cứ xác định đơn giá thuê đất 
trả tiền một lần cho cả thời gian 
thuê của Công ty CP Xây dựng 

Thủy lợi I Lạng Sơn; Xem xét đề 
nghị của Công ty cổ phần Vật liệu 

xây dựng và Kinh doanh Tổng 
hợp - VVMI tại Văn bản số 

206/CV-VLXD ngày 01/6/2020 

 


