
 

Lịch công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở  
 
 

Ngày,tháng, 

năm 

 

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 

30/11/2020 

Sáng: 8h00 (438) TT sự kiện The 

pride 
 Dự Hội nghị bàn giải pháp cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh 

Lạng Sơn  

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 9h00 (448) UBND tỉnh 
 Họp xem xét, rà soát các khu vực đường 

biên, cột mốc, bờ sông suối biên giới có nguy 
cơ sạt lở, sụt lún  

 

Chiều:15h00 (220) UBKT Tỉnh ủy 
Kiểm tra thực trạng và xem xét đề nghị thực 
hiện dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở cơ quan 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  

Sáng: 8h00 (43) HT Thành ủy- UBND TP 
Dự Hội nghị tập huấn công tác Dân vận năm 2020 

 

 

 

  Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

01/12/2020 

 

Sáng: 7h30 (59) Tỉnh ủy 
V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, lần thứ Hai 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 8h30 (442) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, 

chống HIV/AIDS  
 
 

Chiều: 15h00 (3192) KS HT Trung Xuân 
Tổng kết HKPĐ tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm  

2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Tư 

02/12/2020 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 8h00 (678) VPHĐ ND tỉnh 
Lịch thẩm tra (bổ sung) của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh về dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh 
trình kỳ họp thứ hai mươi của HĐND tỉnh, 

khóa XVI  

 

Chiều: 14h00 (129) NK Tỉnh ủy 
Dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà 

Báo tỉnh (03/12/1990 – 30/12/2020) 

Sáng: 8h00 (449) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét dự thảo văn bản gửi Bộ 

Tư lệnh Quân khu 1 về điều chỉnh phương án sắp 
xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP đối với 04 khu đất quốc phòng 
trên địa bàn huyện Chi Lăng và Báo cáo của Sở Tài 
chính về việc rà soát và đề xuất xử lý Quyết định số 

1105/QĐ-UBND ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh 
theo ý kiến của Bộ Tài chính  

 

Chiều: 14h00 (43) TT Sự kiện The Pride 
Dự Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020  
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Thứ  Năm 

03/12/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

  Sáng: 8h00 (646 443) Đình Lập, Lộc Bình 
 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: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (223) Họp tại STC 
Họp thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn 

cứ tính tiền BTGPMB; Phương án hệ số điều chỉnh 
giá đất và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 

Thứ Sáu 

04/12/2020 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 13h30 (05) TT sự kiện The 

Pride 
 Dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức 

các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2016 -2020 và 
công tác Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 
2017 -2020 

Sáng: 8h00 (224) H. Văn Quan 
 Khảo sát hiện trường và xem xét phương án 

đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Văn An - 
Nhạc Kỳ 

 

Chiều: 14h00 (220) họp tại STC 
 Họp Tổ công tác thẩm tra quyết toán theo 

Quyết định 2265/QĐ-UBND  

Sáng: 8h00 (450) 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 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ Bẩy, CN 

05;06/12/2020 

   

Thứ Hai 

07/12/2020 

   

Thứ Ba 

08/12/2020 

  Sáng: 8h00 (66) TTHN tỉnh  
 Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII  

Thứ Tư 

09/12/2020 

 Sáng: 8h00 (654) H. Đình Lập; Lộc Bình 
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  

 

 


