
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 

08/02/2021 

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: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Ba 

09/02/2021 

 

   

 

Thứ Tư 

10/02/2021 

 

Trực tết   

 

Thứ Năm 

11/02/2021 

 

 
 

Trực tết  

 

Thứ Sáu 

12/02/2021 

 
 

Trực tết  
 

 

Thứ Bẩy 

13/02/2021 

 

 
 

Trực tết 

 

Chủ Nhật 

14/02/2021 

 

  

 

Trực tết 

Thứ Hai 

15/02/2021 

 
 

Trực tết 
 

 

Thứ Ba 

16/02/2021 

 

Trực tết   
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Thứ Tư 

17/02/2021 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (59) Hoàng Đồng, 

TPLS 
Dự lễ phát động Lễ phát động 
“Tết trồng cây” xuân Tân Sửu 

năm 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 

Thứ Năm 

18/02/2021 

 

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: Làm việc tại cơ quan 

     Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Sáu 

19/02/2021 

 

Sáng: 8h30 (55) Sở Y tế 
Hội nghị giao ban trực tuyến về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 
 
 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (51) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Kế hoạch thực hiện Chương trình 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới 
và Quyết định phê duyệt Đề án 
Đổi mới hình thức tổ chức sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản 
phẩm nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 –2025  

Sáng: 8h00 (19) Sở  NN&PTNT 
xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án 
"Đổi mới hình thức tổ chức sản 
xuất, liên kết theo chuỗi giá trị 

sản phẩm nông lâm nghiệp tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, 

định hướng đến năm 2030" 
 

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

Sáng: 8h00 (53) Tân Thanh 
Dự kiểm tra công tác quản lý 
nhà nước tại cửa khẩu Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng 
 
 
 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 8h00 (54) UBND tỉnh 
Họp xem xét công tác chuẩn bị triển 
khai thực hiện quy hoạch Khu công 

nghiệp Hữu Lũng  
 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ Bẩy, CN 

20;21/02/2021 
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Thứ Hai 

22/02/2021 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Sáng: 6h15 (57) UBND h. Bình 

Gia 
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 
Bình Gia và huyện Bắc Sơn 

Chiều: 14h00 (57) h. Bắc 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 

Thứ Ba 

23/02/2021 

Sáng: 8h00 (06) họp tại STC 

Dự hội nghị BCH Đảng bộ Tài chính 

mở rộng 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: 8h00 (06) họp tại STC 

Dự hội nghị BCH Đảng bộ Tài 

chính mở rộng 

 

áng: 7h30 (60) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 
(cả ngày) 

Sáng: 8h00 (06) họp tại STC 

Dự hội nghị BCH Đảng bộ Tài 

chính mở rộng 

 

Chiều: 15h00 (40) Sở Nội vụ 
Họp xem xét bố trí người đại 
diện phần vốn Nhà nước tại 

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (06) họp tại STC 

Dự hội nghị BCH Đảng bộ Tài chính 

mở rộng 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Tư 

24/02/2021 

Sáng: 5h30 (77) (xuất phát tại UB 

tỉnh)  H. Tràng Định 
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 Tràng Định 

Sáng: 8h00 (61) H. Văn Quan 
 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 Quan  

  

Thứ Năm 

25/02/2021 

 

Sáng: 8h00 (136) Tỉnh ủy 
mời dự và báo cáo tại Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 5  

 Sáng: 8h10 (59) xã Quan Sơn 

H. Chi Lăng 
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 Chi Lăng 
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Thứ Sáu 

26/02/2021 

Sáng: 7h30 (58) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 2 năm 2021   
 (cả ngày) 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều: 14h30 (07) BQL 

KKTCK Đồng Đăng 
về việc xác định đơn giá tính 
tiền thuê đất và xác định thời 
gian miễn tiền thuê đất của 

Công TNHH Đầu tư Hữu Nghị 
Phúc Khang  

Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 

 

 

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Thứ bẩy,CN 

27;28/02/2021 

Sáng thứ bẩy:  8h00 (43)  

huyện Văn Quan 
Tham dự lễ giao nhận quân năm 

2021  

   

 


