
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 

04/01/2021 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 18h00 (23631)  Nhà hàng The 

pride 
 Hội nghị tổng kết công tác thi đua 

khen thưởng của cụm II  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 13h00 (252) họp tại STC 
Họp PA đấu giá khu đất 661 (cũ) và giá nước sạch 

huyện Văn quan 

Thứ Ba 

05/01/2021 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (79) Tỉnh ủy 
Mời dự Hội nghị Tổng kết công tác Nội 

chính, PCTN và CCTP năm 2020  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 14h00 (487) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích 
lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm 

nhìn 2035 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 15h00 (253) họp tại STC 
Họp thẩm định giá đất cụ thể xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 ô đất có tổng 
diện tích 2.236,46 m2 thuộc Lô N27 tại Khu tái định cư 

và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, 

Thứ Tư 

06/01/2021 

Sáng: 8h00 (04) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét đề nghị xây 
dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh  

 

Chiều: 14h00 (01) Chi nhánh 

NHCSXH tỉnh 
Dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt 

động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng 

quản trị NHCSXH tỉnh 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 14h00 (3375) Cục Hải quan tỉnh 
Dự Hội tổng kết công tác năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021 của Cục Hải quan tỉnh 
Lạng Sơn  

Sáng: 7h30 (488) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 
12/2020; kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng 

điểm quý IV và cả năm 2020  
 

Sáng: 8h00 (05) BCH Quân sự tỉnh 
kiểm tra hiện trạng xe ô tô thanh lý đã bán đấu giá 

 

 

Chiều: 14h00 (18) Sở Tư pháp 
Họp về việc đề xuất văn bản quy phạm pháp luật của 
tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết nội dung của các Luật 

được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 
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Thứ Năm 

07/01/2021 

 

Sáng: 8h00 (482) UBND tỉnh 
 Hội nghị trực tuyến triển khai các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 
đạo, điều hành Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
năm 2021 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Sáng: 8h00 (01) họp tại STC 
 Họp thống nhất chi phí hỗ trợ vận chuyển sản 

phẩm của Công ty CP Đầu tư và Phát triển 
Sao Bắc Việt 

 
 
 

Chiều: 14h00 (5150) Sở Tư pháp 
Dự hội nghị triển khai công tác Tư Pháp 2021  

 

Sáng: 8h00 (06) UBND tỉnh 
 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác 

năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của 
Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia 

 

Chiều: 14h00 (07) Họp tại STC 
 Họp Hội đồng tố tụng hình sự định giá tài sản 

 (TA -lần 2) 

Chiều: 15h00 (06) họp tại STC 
hợp Hội đồng thẩm định giá vật tư y tế phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 (TP) 

Thứ Sáu 

08/01/2021 

Sáng: 8h00 (16140) KBNN tỉnh 
Triển Khai Hội nghị tổng công tác năm 

2020, triển khai nhệm vụ tài chính -
NSNN năm 2021 của ngành Tài chính 

 
 
 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 8h00 (16140) KBNN tỉnh 
Triển Khai Hội nghị tổng công tác năm 2020, 

triển khai nhệm vụ tài chính -NSNN năm 2021 
của ngành Tài chính 

 

Sáng: 8h00 (473) NK Tỉnh ủy 
 Dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 

2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 

 

Chiều: 13h30 (02) UBND tỉnh 
 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

 

Chiều:14h00 (03) Sở Nội vụ 
Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai 
nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (16140) KBNN tỉnh 
Triển Khai Hội nghị tổng công tác năm 2020, triển khai 

nhệm vụ tài chính -NSNN năm 2021 của ngành Tài 
chính  

Sáng: 8h00 (05) UBND Tỉnh 
Dự Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính 

sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển 
Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số 

 

 

 

Chiều: 13h30 (07) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Kế hoạch và Đầu 

tư 

Thứ Bẩy; CN 

09;10/01/2021 

  Sáng: 8h00 (10) họp tại STC 
Họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh (năm 2021)  

Thứ Hai 

11/01/2021 

Sáng: 8h00 (08) UBND tỉnh 
Dự họp trực tuyến 3 cấp về công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

  

 

Chiều: 14h00 (01) NK Tỉnh ủy 
 Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Kế 

hoạch và Đầu tư 

Sáng: 8h00 (09) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ lao động, người có 

công và xã hội năm 2021” 

 

Chiều: 14h00 (09) Họp tại STC 
 họp xem xét nội dung đề nghị của UBND huyện Bình 
Gia về việc tổ chức lại công tác đấu thầu dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021. 
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Thứ Ba 

12/01/2021 

 Sáng: 8h00 (10) UBND tỉnh 
Dự họp tổng kết năm 2020 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thu 
ngân sách nhà nước tỉnh 

 

Sáng: 8h00 (19) BQL DAĐT xây dựng tỉnh 
 Họp bàn về quy định cơ chế tài chính cho dự 
án Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc 

Bình 
 

Chiều: 14h00 (03) SKHCN 

 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 
2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công 

tác năm 2021 

Sáng: 8h30 (02) HT Thành ủy-UBND TP 
Dự Chương trình phát động ủng hộ Quỹ nhân đạo, " 

Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 
2021  

Thứ Tư 

13/01/2021 

  Sáng: 8h00 (13) Sở TNMT 
Họp xem xét giao đất ở tại khu tái định cư có thu tiền 
sử dụng đất đối với bà Lộc Thị Chảy tại dự án khu đô 

thị Phú Lộc I+II; thống nhất giải quyết khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng Dự 
án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân 
cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình (Lần 2)  

 


