
Lịch công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 
 
 

Ngày,tháng, năm 

 

Đồng chí Vũ Hoàng Quý 

Giám đốc Sở 

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 

Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 

Đ/c Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc 

Thứ Hai 

01/3/2021 

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 (68) UBND tỉnh 
Họp xem xét tình hình phục vụ 
cách ly y tế tập trung tại khách 

sạn để phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

02/03/2021 

Sáng: 6h00 (77) xuất phát tại 

UBND tỉnh  
Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2021, công tác chuẩn bị bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
tại huyện Hữu Lũng 

 
 
 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (21) HND tinh 
Lịch làm việc của Thường trực 
Tỉnh uỷ tại Ban Thường vụ Hội 

Nông dân tỉnh 

 

Chiều: 14h00 (67) (47) h. Cao 

Lộc 
 Kiểm tra tình hình triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2021; công tác chuẩn bị cho 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 
XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện 
Cao Lộc  

Sáng: 8h00 (64) Sở TNMT 
 Họp xem xét đề nghị của Nhà 
khách Tỉnh ủy về giá đất cụ thể 

và tiền thuê đất trả tiền hàng 
năm (lần 2) 

 

Chiều: 14h00 (40) họp tại STC 
Họp phương án quản lý, sử 

dụng trụ sở phòng Công chứng 
số 1 cũ 

 

Chiều: 14h00 (69) Sở TNMT 
Họp xin ý kiến các sở, ngành và 
UBND các huyện, thành phố về 
dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định  

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 
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Thứ Tư 

03/3/2021 

Sáng: 7h30 (77) xuất phát tại 

UBND tỉnh – xã Hoàng Đồng 
Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2021, công tác chuẩn bị bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
tại thành phố Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (49) Sở Nội vụ 
Họp thống nhất một số nội dung 

hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 
01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 
và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND 

ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (21) HND tinh 
Lịch làm việc của Thường trực 

Tỉnh uỷ tại Trường Chính trị 
Hoàng Văn Thụ 

 
 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 7h30 (87) h. Văn Lãng 
Kiểm tra tình hình triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021; công tác chuẩn bị 
cho bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 

huyện Văn Lãng 

Sáng: 8h00 (11) UBND tỉnh 
Thẩm định các Nhiệm vụ và Đồ án 
quy hoạch xây dựng quy hoạch đô 

thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Năm 

04/3/2021 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (21) HND tinh 
Lịch làm việc của Thường trực 

Tỉnh uỷ tại Báo Lạng Sơn 
 
 

Chiều:14h00 (72) UBND tỉnh 
Dự làm việc với Ban Khoa giáo - 

Đài Truyền hình Việt Nam về 
phương án hợp tác, nội dung 
tuyên truyền về tỉnh Lạng Sơn 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (66) H. Đình Lập 
Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021; công tác chuẩn bị cho bầu cử 
đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026 tại các huyện: Đình Lập, Lộc 

Bình  

Chiều: 14h00 (66) H. Lộc Bình 

 

Thứ Sáu 

05/3/2021 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 14h00 (86) HĐND-UBND 
Hội nghị tổng kết hoạt động của 

HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-
2021  

Sáng: 8h00 UBND tỉnh 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng:9h00 (09) CK Hữu Nghị 
xem xét phương án thí điểm đội 

xe chuyên trách Hữu Nghị 
 

Chiều:14h00 (42) Họp tại STC 
 họp giá thuê địa điểm cửa khẩu 

Hữu Nghị  

Sáng: 8h00 (71) UBND tỉnh 
Kiểm tra tình hình triển khai dự án 
Nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang 
thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 

Lạng Sơn và dự án Cải tạo, sửa 
chữa Nghĩa trang liệt sĩ thành phố 

Lạng Sơn 
 

Chiều: Làm việc tại cơ quan  
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Thứ Hai 

08/3/2021 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 14h00 (73) UBND tỉnh 
 Họp Hội đồng nâng bậc lương 

tỉnh 

  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 
 

 

Chiều: 14h00 (83) Sở TN&MT 
 họp triển khai Nghị định 148 và 
bàn phương án thực hiện Kết 

luận TTr Chính phủ 

 

Sáng: 8h30 (236) BQL dự án 

ĐTXD tỉnh 
Họp xem xét, hoàn chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi của cao tốc 

Hữu Nghị - Chi Lăng_DATP2 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

09/03/2021 

Sáng: 8h00 (77) UBND tỉnh 
Họp xem xét ý tưởng quy hoạch 

tổng thể Khu du lịch - Đô thị sinh thái 
Đồng Lâm xã Hữu Liên, Yên Thịnh, 

huyện Hữu Lũng  
 
 
 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (74) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Chương trình hỗ trợ phát triển 
kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025  

 

Chiều: 14h00 (46) họp tại STC 

v.v thẩm định quyết toán kinh phí 

festival Xứ Lạng năm 2021 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 
 

Chiều: 14h00 (10) BQL 

KKTCK Đồng Đăng- LS 
Họp thống nhất nội dung báo 

cáo đề xuất xây dựng mới phần 
mềm quản lý phương tiện xuất 
nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập 
khẩu tại các cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh hoạt động trên môi 
trường Internet  

Sáng: 8h00 (76) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo 
cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 
57-NQ/TU, ngày 18/01/2013 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác cải cách hành chính tỉnh Lạng 
Sơn đến năm 2015 và những năm 

tiếp theo  

 

Chiều: 14h00 (80) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Chương trình 4: 
Phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội, 

trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô 
thị, khu, cụm công nghiệp 

Thứ Tư 

10/3/2021 

Sáng: 8h00 (03) BCH Quân sự 

tỉnh 
Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến 

triển khai thực hiện Quyết định số 
18/2020/QĐ-TTg  

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h30 (4027) Hội Đông y 
Họp xin ý kiến giải quyết những 

vướng mắc v.v chi trả trợ cấp chế 
độ thôi việc của bà Hoàng Sao 

Băng 

Chiều:14h00 (56) Cty CP Chợ 

Lạng Sơn 
Dự họp lấy ý kiến về việc cử lại 
người đại diện phần vốn Nhà 
nước tại Công ty cổ phần Chợ 

Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (47) họp tại STC 
 Họp xem xét phương án xử lý 
trụ sở Sở Tài chính, Sở Xây 

dựng (cũ)  
 
 

 

Sáng: 8h00 (79) 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 02/2021)  

 

Chiều:14h00 (85) Sở TN&MT 
 họp xem xét ý kiến kiến nghị của 
Công ty CP Hoàng Dương về việc 

thanh toán DA BT bằng quỹ đất 12% 
tại Khu ĐT Phú Lộc I, TPLS 
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Thứ Năm 

11/3/2021 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: 14h00 (75) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh ban 
hành Quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý nhà nước về tín 
ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; Danh mục trình 
độ, chuyên ngành khuyến khích 
đào tạo và thu hút người có trình 
độ chuyên môn cao về công tác 

tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 
– 2025  

Sáng: 8h00 (179) Cục Thuế 

tỉnh 
v.v giải quyết kiến nghị của Cty 

TNHH xuân Cương 
 

Chiều: 14h00 (83) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét dự 

thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc tăng cường hỗ 
trợ phát triển tài sản trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 
2021-2025   

 

 

Sáng: 6h30 (81) tập trung tại 

UBND tỉnh 
Dự kiểm tra tình hình thực hiện dự 
án thủy điện Bản Nhùng và dự án 
thủy điện Bắc Giang (Vằng Puộc)  

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

12/3/2021 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 14h00 (85) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị 
xây dựng Nghị quyết về việc hỗ 
trợ kinh phí cho giáo viên đi đào 
tạo đại học văn bằng 2 thực hiện 
Chương trình giáo dục phổ thông 
2018 giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: 16h00 (86) UBND tỉnh 
 Họp xem xét số liệu GRDP ước 

tính Quý I năm 2021  

Sáng: 8h30 (78) 
 Kiểm tra tình hình thực hiện công 
trình Xây dựng, cải tạo nâng cấp 

đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh 
Yên, huyện Bình Gia (ĐH.61) thuộc 

dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển 
toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 
Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn  

 

Chiều:16h00 (25) TCT Hoàng Văn 

Thụ 

Dự Lễ Bế giảng Lớp Cao cấp lý luận 
chính trị K70.B15 Tỉnh ủy Lạng Sơn, 
hệ không tập trung khóa học 2019 – 

2021 

Thứ Bẩy, CN 

13;14/3/2021 

    

Thứ Hai 

15/3/2021 

Sáng: 8h00 (212) Đảng ủy KCCQ 

tỉnh 
Triệu tập các Hội nghị thực hiện Quy 
trình nhân sự cấp ủy Đảng bộ Khối 

các cơ quan tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 
2020 - 2025 (Rà soát năm 2021)  

Sáng: 9h00 H. Hữu Lũng 

Công bố quyết định kiểm tra 

 

 

Chiều: 16h00 (86) UBND tỉnh 
 Họp xem xét số liệu GRDP ước 

tính Quý I năm 2021 

Sáng: 6h00 (540) Đồn Biên phòng 

Pò Mã 
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Thứ Ba 

16/3/2021 

Sáng: 8h00 (150) Tỉnh ủy 
 V/v mời dự và báo cáo tại Hội nghị 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên 

đề     
  

 

Sáng: 9h00 H. Bình Gia 

Công bố quyết định kiểm tra 

 Sáng: 6h00 (540) Đồn Biên phòng 

Thanh Lòa 

Thứ Tư 

17/4/2021 

  

Chiều: 14h00 (49) họp tại STC 
V/v xem xét cơ cấu, mức giải 

thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc 
về Lạng Sơn năm 2021  

 

 

 

 

  

 

Sáng: 7h30 (91) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 3 năm 2021  
 

(Cả ngày)   

 

   

 


