
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 Năm 

01/7/2021 

Sáng: 8h00 (315) Đảng ủy khối 

CCQ tỉnh 
Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành 
mở rộng Đảng bộ Khối các cơ 

quan tỉnh lần thứ năm  

 

 

Chiều: 16h00 (296) Tỉnh ủy 
V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, kỳ chuyên đề 

về công tác cán bộ  

 

Sáng: 8h00 (254) UBND tỉnh 
 Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban 
phục vụ Kỷ niệm 190 năm ngày 

thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-
04/11/2021)  

Sáng: 8h00 (46) BQL KKTCK 
về việc xem xét đề nghị miễn tiền 
thuê của Công ty cổ phần Khang 

Việt Hà  

 

 

 

Chiều: 14h00 (145) Họp tại STC 
Họp xem xét đề nghị của Công ty 
cổ phần Bê tông Lạng Sơn tại công 
văn số 07-2021/CV-ĐTTTĐ ngày 

21/6/2021 

Sáng: 8h00 (89) TCT Hoàng Văn 

Thụ 
dự Hội nghị trực tuyến triển khai 
Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 

19/5/2021 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng 

 

 

 

Chiều: 14h00 (146) họp tại STC 
 v/v xem xét đề nghị bổ sung dự 

toán chi ngân sách nhà nước năm 
2021 của thành phố, kinh phí diễn 
tập phòng cháy, chữa cháy rừng 

năm 2021  

 

Thứ Sáu 

02/7/2021 

 

 

 

Chiều: 14h00 (257) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến của Chính 
phủ với các địa phương về đánh 
giá tình hình kinh tế - xã hội 6 
tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 
tháng cuối năm 2021   

 

 

 

Chiều: 15h00 (148) họp tại STC 
Họp xem xét, tham gia g p   dự thảo 

Tờ trình thực hiện chế độ hỗ trợ 
công chức lãnh đạo trong thời gian 

biệt phái tại tỉnh.  

Sáng: 7h30 (243) Tập trung tại 

UBND tỉnh 
Dự kiểm tra công tác giải ph ng 

mặt bằng và tiến độ thực hiện một 
số dự án trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn  

 

 

Sáng: 8h00 (73) Sở NN&PTNT 
Họp g p   dự thảo Kế hoạch của 

UBND tỉnh về phát triển lâm 
nghiệp bền vững trên đại bàn tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 

Thứ Bẩy; CN 

03; 04/7/2021 
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Thứ Hai 

05/7/2021 

Sáng: 8h00 (405)  

VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh 
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết 
HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ hai 
HĐND tỉnh kh a XVII nhiệm kỳ 

2021-2026  
 
 

Chiều: 14h00 (405)  

VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh 
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết 
HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ hai 
HĐND tỉnh kh a XVII nhiệm kỳ 

2021-2026  

 

Sáng: 8h00 (149) họp tại STC 
họp về xem xét nội dung của Hội Bảo 

vệ người tiêu dùng 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (147) họp tại STC 
Họp Hội đồng xác định giá trị tài 
sản hoàn trả cho Công ty cổ phần 
Chợ khi nhà nước thực hiện thu hồi 

khu đất chợ Bờ Sông 

 

Chiều: 15h30 (150) họp tại STC 
 Họp thẩm định giá đất cụ thể làm 
căn cứ xác định giá khởi điểm để 
đấu giá quyền sử dụng đất đối với 
72 ô đất, thuộc Lô N26, N27, N28), 
tại Khu tái định cư và Dân cư Nam 
thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn (lần 2). 

 

Thứ Ba 

06/7/2021 

 Sáng: 8h00 (406) UBND tỉnh 
Lịch thẩm tra của Ban Văn h a- Xã 
hội HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ hai 

HĐND tỉnh kh a XVII, nhiệm kỳ 2021 
– 2026  

 
(cả ngày) 

 

 

 
 

Thứ Tư 

07/7/2021 

Sáng: 8h00 (407)  

VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh 
Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp 
thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn kh a XVII, nhiệm kỳ 

2021-2026 
 

 

Sáng: 8h00 (21) UBND t.phố 

v.v công bố quyết định 

 

 

 

Sáng: 8h00 (260) Sở TN&MT 
 Dự Hội thảo trực tuyến tham vấn 
các địa phương khu vực phía Bắc 
về Dự thảo Nghị định quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường 

 

 

 

Sáng: 8h00 (74) Sở Xây dựng 
về việc xem xét đề nghị của UBND 
thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo 
số 507/BC-UBND ngày 24/6/2021 

  
 

Chiều: 14h00 (259) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề về công tác giải 
ph ng mặt bằng tháng 6/2021 và 
kiểm điểm tiến độ thực hiện các 
dự án trọng điểm qu  II/2021 
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Thứ Năm  

08/7/2021 

Sáng: 8h00 (265) UBND tỉnh 
Về việc dự làm việc với Sở Tài 

chính  

Sáng: 8h00 (265) UBND tỉnh 
Về việc dự làm việc với Sở Tài chính  

Sáng: 8h00 (73) UBND tỉnh 
Họp Thẩm định các Nhiệm vụ và 
Đồ án quy hoạch xây dựng quy 

hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn 

 

Sáng: 8h00 (265) UBND tỉnh 
Về việc dự làm việc với Sở Tài 

chính 

 

Sáng: 8h00 (81) (2480) Sở Tư 

pháp 
Họp xem xét vv bảo đảm ANTT 

hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh 
 

Chiều: 14h00 (264) UBND tỉnh 
Họp xem xét một số nội dung liên 
quan đến dự án Quần thể khu du 
lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn 

 

Sáng: 7h30 (14) BCH Quân sự 

tỉnh 
 Dự Hội nghị Sơ kết thực hiện 

công tác quân sự, quốc phòng địa 
phương 6 tháng đầu năm; phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021 

 

Sáng: 8h00 (265) UBND tỉnh 
Về việc dự làm việc với Sở Tài 

chính  
  

Chiều: 14h00 (55) Sở KH&ĐT  
Họp xem xét tiến độ thực hiện giải 
ngân các dự án sử dụng vốn đầu 
tư công năm 2021 và tình hình 

triển khai thực hiện các công trình 
hạ tầng nông thôn mới năm 2021 

Thứ Sáu 

09/7/2021 

 

 

 

Chiều: 13h30 (263) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Ph  Chủ tịch 

UBND tỉnh   

 

 

Chiều: 14h00 (281) HĐND-UBND 

thành phố 
Họp thông qua phương án di chuyển, 
bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh tại 

khu đất chợ Bờ Sông  

 

Chiều: 14h00 (151) họp tại STC 
 Họp xem xét đề nghị của Ủy ban 

toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học 
nghệ thuật Việt Nam  

 

 

 

Chiều: 13h30 (263) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Ph  Chủ tịch 

UBND tỉnh   

Sáng: 8h00 (365) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Nghị quyết của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc 
và thực hiện Đề án tổng thể phát 
triển KT-XH vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 

– 2030  

 

 

Chiều: 14h00 (53) Sở KH&ĐT 
Hội nghị sơ kết công tác thi đua, 
khen thưởng 6 tháng đầu năm 

2021  

Thứ Bẩy;CN 

10;11/7/2021 

Sáng thứ bẩy: 9h00 (269)  

BCH Quân sự tỉnh 
Dự Lễ phát động trực tuyến triển 
khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 toàn quốc 
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Thứ Hai 

12/7/2021 

Sáng: 8h00 (266) NHCS XH 

tỉnh 
Họp Ban đại diện Hội đồng quản 
trị Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh qu  II năm 2021  

  

 

 

 

Chiều: 15h00 (152) họp tại STC 
 Họp xem xét, thẩm định đề cương 
và dự toán chi tiết, dự án: Số h a cơ 
sở dữ liệu hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính còn hiệu 
lực trong các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 
do Sở Thông tin và Truyền thông làm 

chủ đầu tư. 

  

Thứ Ba 

13/7/2021 

Sáng: 8h00 (312) Tỉnh ủy 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

kỳ chuyên đề  

 

Chiều 14h00 (275) UBND tỉnh 
Dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy về 

công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (268) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị đối thoại phát triển địa 

phương năm 2021 

 

 

 

 
Chiều: 14h00 (154) họp tại STC 
Họp chiều ngày 13/7: (1) Thẩm 

định phương án giá đất cụ thể làm 
căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà 
nước thu hồi đất thực hiện công 
trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp 
đường thị trấn Văn Quan - Pắc 

Kéo, huyện Văn Quan 

Sáng: 8h00 (271) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét nội dung 
dự thảo Quyết định ban hành Quy 
chế quản l  đầu tư xây dựng công 

trình giao thông nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

Thứ Tư 

14/7/2021 

Sáng: 7h30 (309) Tỉnh ủy 
 V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ Tư  

 
 
 

Chiều: 14h00 (277) UBND tỉnh 
Họp rà soát tình hình thực hiện, 
đôn đốc giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2021  

 

Sáng: 8h00 (279) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2021 lĩnh vực lao động, người c  
công và xã hội, quán triệt thực hiện 
Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết 

định số 23/QĐ-TTg  

Sáng: 8h00 (153) Chợ bờ sông 
v.v kiểm tra hiện trạng, thống nhất 
số liệu và danh mục tài sản xác 

định giá trị hoàn trả cho Công ty cổ 
phần Chợ Lạng Sơn tự nguyện trả 

lại đất 

 

Chiều: Họp tại Sở Tài chính 

 

Chiều: 13h30 (79) Sở Xây dựng 

Thẩm định các Nhiệm vụ và đồ 
án Quy hoạch xây dựng, Quy 
hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

 

 

Chiều: 14h00 (277) UBND tỉnh 
Họp rà soát tình hình thực hiện, 

đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công 
năm 2021  
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Thứ Năm 

15/7/2021 

Sáng: 8h00 (270) (376) UBND 

tỉnh 
 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
tổng kết công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội kh a XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

Sáng: 7h30 (189) LĐLĐ tỉnh 
Dự Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng 

đầu năm 2021  

  

 

 

 

Thứ Sáu 

16/7/2021 

 

 

 

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sáng: 8h00 (155) họp tại STC 
Họp xem xét đề nghị cấp kinh phí 
thực hiện Đề án của Ban Dân tộc 

tỉnh 
 

Chiều: 17h30 (19) New Century 
 Dự bữa cơm thân mật gặp mặt các 
tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu 
tình nguyện tiêu biểu năm 2021 

Tối: 19h30 (276) HT thành ủy- 

UBND thành phố 
 Dự Hội nghị tôn vinh người hiến 
máu tình nguyện tiêu biểu và khai 

mạc Chương trình Hành trình đỏ tỉnh 
Lạng Sơn năm 2021  

 

Sáng: 8h00 (278) (7509) KBNN 

tỉnh 
 Hội nghị sơ kết ngành tài chính 

năm 2021 
 

Chiều: 14h00 (156) họp tại STC 
họp (1)Thống nhất phương án bán 
đấu giá và quyết định bán đấu giá 
tài sản trên đất, chuyển nhượng 
QSDĐ điểm trường mầm non Tân 
Xuân, phố Thanh Xuân, thị trấn 

Văn Quan; (2) Thống nhất xác định 
giá khởi điểm đấu giá tài sản trên 
đất và chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất trạm y tếxã Tú Đoạn tại 
thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (7509) KBNN tỉnh 
 Hội nghị sơ kết ngành tài chính 

năm 2021 

Thứ Bẩy, CN 

17;18/7/2021 

Sáng Thứ Bẩy: 8h50 (281) 

UBND tỉnh 
Dự họp về phản ánh kết quả thảo 
luận tổ đại biểu tại kỳ họp thứ hai 

HĐND tỉnh khoá XVII   

 

 

 

 

  

  

Thứ Hai 

19/7/2021 

  

 

 

 

Chiều: 14h00 (12) NK Tỉnh ủy 
Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn kh a XIV, 

nhiệm kỳ 2019-2024 

Sáng: 8h00 (295) TT tại UBND xã 

Mai Pha 
Dự kiểm tra thực tế, xác minh hiện 
trạng sử đụng đất tại Dự án Khu A - 

Tái định cư I Mai Pha  
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Thứ Ba 

20/7/2021 

 

Sáng: 8h00 (282) huyện Chi 

Lăng 
Dự Lễ ra quân phát triển kinh tế 
số tỉnh Lạng Sơn năm 2021  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (08) họp tại STC 
Giải thi đấu b ng chuyền hơi Cụm thi 

đua số 5  

 

 

 

 

Chiều: 13h30 (285) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Ph  Chủ tịch 

UBND tỉnh  

 

 

Chiều: 14h00 (81) H. Văn Lãng 
về việc xem xét đề nghị điều chỉnh 
dự án đầu tư xây dựng công trình 
Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, 
thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

 

Thứ Tư  

21/7/2021 

Sáng: 7h30 (15) H. Hữu Lũng 
Họp thứ Hai HĐND huyện Hữu 
Lũng kh a XX, nhiệm kỳ 2021-

2026 

 

Chiều: 13h30 (288) UBND tỉnh 
Họp Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh xét duyệt khen 

thưởng ngành Giáo dục và Đào 
tạo năm học 2020 - 2021 và hồ 
sơ đề nghị tặng Danh hiệu “Công 

dân Lạng Sơn ưu tú” 

 Sáng: 8h00 (159) họp tại STC 

định giá TSTTTHS là đất, nhà 

tại số 120 khu, khu Nhà Thờ, thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. 

Sáng: 8h00 (88) Newcentury 
Dự tập huấn triển khai bộ chỉ số 
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 
sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thành phố (DDCI) năm 

2021 

 

Thứ Năm 

22/7/2021 

 

Sáng: 8h00 (291) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xây dựng định 
mức phân bổ chi thường xuyên 
ngân sách nhà nước và phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa 
ngân sách các cấp ở địa phương; 
tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 
khoản thu giữa ngân sách các 

cấp năm 2022 và thời kỳ ổn định 
ngân sách 2022 -2025 

 

Chiều: 14h00 (160) họp tại STC 
họp thống nhất cơ chế tài chính, 
phương án tài chính của dự án 
Điều chỉnh mở rộng khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I 

Sáng: 8h00 (163) họp tại STC 
Xem xét lắp đặt hệ thống truyền hình 
trực tuyến trong hệ thống Mặt trận Tổ 

Quốc tỉnh.  

Sáng: 8h00 (161) họp tại STC 
Kiểm tra thực địa thửa đất 235, tờ 
bản đồ địa chính số 236 và thửa 
đất 244 tại thôn Pò Đứa, xã mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (285) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Ph  Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Sáng: 8h00 (287) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét nội dung 
dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
ban hành nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021 - 2025 



7 
 

Thứ Sáu 

23/7/2021 

  Sáng: 8h00 (313) Sở TN&MT 
 Họp định kỳ về công tác GPMB 

tháng 7/2021 
 
 

Chiều: 14h00 (166) họp tại STC 
Họp về việc thống nhất (1) Thống 

nhất phương án về việc điều 
chuyển tài sản đoạn mương thủy 
lợi Rằng Cáy để làm cơ sở giao 

cho UBND huyện Cao Lộc quản l . 

Sáng: 8h00 (286) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét nội dung 
xây dựng dự thảo văn bản của 
Tỉnh uỷ về quán triệt và tăng 

cường công tác chỉ đạo các ….nội 
dung xây dựng kế hoạch cải tạo 
lưới điện hạ áp nông thôn trên địa 

bàn tỉnh 

Thứ Bẩy; CN 

24;25/7/2021 

Sáng thứ Bẩy: (28) H. Lộc Bình 
Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính 
sách, người c  công tại huyện 

Lộc Bình 

   

Thứ Hai 

26/7/2021 

 Sáng: 8h00 (164) h. Tràng Định 
Kiểm tra công tác phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại 

huyện Tràng Định  

 

Sáng: 8h30 (294) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét giá đất cụ 
thể làm căn cứ tính tiền bồi thường 
khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 
dự án Xây dựng, cải tạo nâng cấp 
đường thị trấn Văn Quan - Pắc 
Kéo, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn  

 

Thứ Ba 

27/7/2021 

Sáng: 7h00 (28) TT tại UBND 

tỉnh 

 Dâng hương tại khuôn viên lưu 

niện Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 

Sáng: 9h00 (300) UBND tỉnh 
Họp xem xét tiến độ triển khai hỗ 
trợ nhà ở cho người c  công và 
hỗ trợ người lao động không c  
giao kết hợp đồng lao động gặp 
kh  khăn do ảnh hưởng của đại 

dịch COVID-19  

 

Chiều: 14h00 (73) UBND t. phố 
Lịch làm việc của Thường trực 
Tỉnh uỷ với Thành uỷ Lạng Sơn  

 

Sáng: 9h00 (315) UBND tỉnh 
Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu 

nại tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (296) UBND tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 

định số 433/QĐ-UBND ngày 
18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Ủy ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh  

 

Sáng: 9h00 (57) Sở KH&ĐT 
 Họp rà soát đánh giá dự án nhà 
máy chế biến gỗ công nghệ cao 

Lạng Sơn. 

  

 

Chiều: 14h00 (297) UBND tỉnh 
Họp xem xét công tác thực hiện 
đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản thực hiện  

 

Sáng: 8h00 (45) Sở y tế 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, 
kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Chủ tịch, Ph  Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Sở Y tế 
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Thứ Tư 

28/7/2021 

 

Sáng: 7h30 (289) UBND tỉnh 

   Chiều: 14h00 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 7 năm 2021 

 

 

Chiều: 14h00 (410) UBND tỉnh 
Họp trực tuyến 3 cấp về công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (2197)  
Khảo sát hiện trường xem xét 

phương án để tiến hành thi công 
phân luồng giao thông nút giao Bà 
Triệu - Nguyễn Chí Thanh và nút 
giao Hùng Vương - Nguyễn Chí 

Thanh  

 

 Sáng: 8h00 (32) 

HĐND- UBND t. phố 
Dự Kỳ họp thứ Hai HĐND thành 

phố Lạng Sơn Kh a XXI, nhiệm kỳ 
2021 – 2026 

  

Chiều: 14h00 (138) Sở Nội vụ 
Về việc xem xét đề nghị giải quyết 
nghỉ hưởng chế độ người thôi 

không tham gia quản l  phần vốn 
nhà nước. 

 

 

Thứ Năm 

29/7/2021 

 Sáng: 8h00 (169) họp tại STC 
v/v thẩm định dự toán tổ chức các 
hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày 

thành lập tỉnh Lạng Sơn  

 

 

 

   

 

 

Thứ Sáu 

30/7/2021 

Sáng: 8h00 (171) họp tại STC 
 Họp Trực tuyến tổ soạn thảo định 

mức chi thường xuyên 

Sáng: 8h30 (197) HT Thành ủy 
Dự Hội nghị Biểu dương "Gia đình 
công chức, viên chức lao động tiêu 
biểu giai đoạn 2016-2020" Tổng kết 
Cuộc thi vẽ tranh "Chúng em là họa 

sĩ" 
 

Sáng: 8h00 (303) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến của Chính 

phủ với các địa phương về tình hình 
phòng, chống dịch COVID-19 và 

phương án tổ chức, triển khai thực 
hiện các nội dung, nhiệm vụ được 
Quốc hội Quyết nghị tại Kỳ họp thứ 
nhất Quốc hội kh a XV liên quan đến 
công tác phòng, chống dịch COVID-

19 

Sáng: 8h00 (299) UBND tỉnh 
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 
đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
6 tháng, triển khai nhiệm vụ qu  III 

năm 2021 . 

 

 

Chiều: 14h00 (172) họp tại STC 
Họp xem xét cơ chế tài chính, 
phương án tài chính dự án Điều 
chỉnh mở rộng khu đô thị Nam 

Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn 

  

Sáng: 8h00 (46) Ban Dân tộc tỉnh 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, 
kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Chủ tịch, Ph  Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Ban Dân tộc tỉnh 

Thứ Bẩy 

31/7/2021 

 

    

Thứ Hai 

02/8/2021 

  Sáng: 7h45 (58) H. Hữu Lũng 
Kiểm tra nhà máy chế biến gỗ công 

nghệ cao Lạng Sơn 
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