
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 Ba 

01/6/2021 

 

 Sáng: 8h00 (192) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét nội dung 

dự thảo Nghị quyết của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực 
tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-

2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (228) Sở TN&MT 
Họp đề xuất xử lý khu đất Công ty 

Điện lực Lạng Sơn tại khu Tái 
định cư và Dân cư Nam thành phố 

 

Sáng: 8h00 (196) H. Đình Lập 
Kiểm tra tình hình, tiến độ thực 
hiện một số công trình, dự án 

Chương trình mở rộng quy mô vệ 
sinh và nước sạch nông thôn dựa 
trên kết quả vay vốn Ngân hàng 
Thế giới WB tại huyện Đình Lập, 

Lộc Bình  

 

Thứ Tư 

02/6/2021 

 Sáng: 8h00 (2020) Sở Tư pháp 
họp xin ý kiến đối với đề xuất 

thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW 
của Ban Bí thư 

 

 

  

Sáng: 8h00 (122) H Chi Lăng 
v.v bàn giao tài sản công là cơ sở 
nhà, đất Trạm Khuyến nông (cũ), 
huyện Chi Lăng cho Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Lạng Sơn 
 
 

Sáng: 8h00 (123) họp tại STC 
Họp thẩm định giá đất cụ thể làm 
căn cứ tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự 
án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng  

 

 

Sáng: 8h00 (596) BQL Dự án 

đầu tư XD tỉnh 
Họp xem xét đề nghị ký kết PLHĐ 
và Hợp đồng thế chấp của DATP1 

 

 

Sáng: 8h00 (197) UBND tỉnh 
 Họp xem xét đề xuất phương án 

bổ sung quy hoạch Khu công 
nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hữu Lũng  
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Thứ Năm 

03/6/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (203) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Sáng: 8h00 (75) UBMTTQ tỉnh 
Dự Hội thảo phản biện xã hội dự 
thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định mức thu, các khoản thu 
dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 
giáo dục ngoài học phí của các 
cơ sở giáo dục mẩm non, phổ 

thông công lập trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn  

Sáng: 8h00 (193) 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 
05/2021. 

 
 
 

Chiều: 13h30 (35) họp tại STC 
Họp định giá tài sản trong tổ tụng 

hình sự 

Sáng: 8h00 (202) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Nghị quyết của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng về nâng cao chất lượng 
công tác giáo dục dân tộc trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 

– 2025  

Thứ Sáu 

04/6/2021 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (199) UBND tỉnh 
Họp chuẩn bị tổng kết bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn  

 
Chiều: 16h30 (207) UBND tỉnh 
 Họp Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (206) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 
2021 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (10) NHNN 

 chi nhánh Lạng Sơn 
Dự họp thống nhất các nội dung 
liên quan tới công tác triển khai 

hội thị báo cáo viên,.. 

Sáng: 7h00 (200) tập trung tại 

UBND tỉnh  
Kiểm tra một số công trình cầu và 
tuyến đường Lũng Pa- Pác Kéo, 

huyện Văn Quan thuộc dự án đầu 
tư xây dựng cầu dân sinh và quản 

lý tài sản đường địa phương 
(LRAMP)  

 

Chiều: 14h30 (45) Sở KH&ĐT 
Họp góp ý dự thảo sửa đổi, bổ 

sung NQ 08/2019/NQ-HĐND tỉnh 
về chính sách hỗ trợ nông nghiệp 

Thứ Bẩy;CN 

05;06/6/2021 

 

Chiều Thứ bẩy: 14h00 (56) Sở Nội 

vụ 
Tham dự kiểm tra sát hạch xét tuyển 

công chức năm 2021  
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Thứ Hai 

07/6/2021 

 

 

 

 

Sáng: 10h00 (316) (303) VP UBND 

tỉnh 
Họp liên tịch xem xét nội dung, 

chương trình kỳ họp thứ nhất và kỳ 
họp giữa năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (45) Sở 

VHTT&DL 

Họp kiểm điểm đối với các cá 

nhân liên quan đến sai phạm 

TTPHP& chiếu bóng 

 

Thứ Ba 

08/6/2021 

Sáng: 8h00 (209) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến về Đề án 

thực hiện xây dựng đường bộ cao 
tốc giai đoạn 2021-2025 và định 

hướng đến năm 2030 

 

 

 

Chiều: 14h00 (204) UBND tỉnh 
 Họp xem xét các nội dung liên quan 

đến dự án Khách sạn sân golf 
Hoàng Đồng - thành phố Lạng Sơn  

 Sáng: 8h30 (2087) Sở Tư pháp 
Họp xin ý kiến hồ sơ xử phạt đất 
đai và Môi trường (ông Trần Văn 
Tưởng và Công ty Đạt Phát) Văn 

Lãng trình 
 
 
 
 

Sáng: 8h00 (243) Sở TN&MT 
Về việc họp thống nhất phương 
án thu hồi khu đất đang cho Chi 
nhánh Ngân hàng Phát triển khu 

vực Bắc Giang - Lạng Sơn 
thuê(lần 2) 

Sáng: 8h00 (43) Báo Lạng Sơn 
Họp xem xét đề xuất đầu tư xây 
dựng hạ tầng Trụ sở Báo Lạng 

Sơn 

 

Chiều: 14h00 (124) họp tại STC 
v.v làm rõ một số nội dung liên 
quan đến quyết toán công trình 

Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ 
kéo dài thành phố Lạng Sơn, và 

công trình đường Lý Thái Tổ (kéo 
dài), thành phố Lạng Sơn theo 

hình thức BT. 
 

Chiều: 14h00 (209) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến về Đề án 

thực hiện xây dựng đường bộ cao 
tốc giai đoạn 2021-2025 và định 

hướng đến năm 2030 
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Thứ Tư 

09/6/2021 

Sáng: 8h00 (60) UBND tỉnh 
Họp thẩm định các Nhiệm vụ quy 

hoạch, Đồ án Quy hoạch phân khu 
xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (127) họp tại STC 
Họp về việc xem xét, thống nhất 
đối với một số một dung quy định 
trong triển khai thực hiện hỗ trợ 

kinh phí phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 

Sáng: 8h00 (246) Sở TN&MT 
 Xin ý kiến Phương án giá đất cụ 
thể làm căn cứ tính tiền sử dụng 

đất khi giao đất có thu tiền sử 
dụng đất dự án điều chỉnh, mở 

rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 
I, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

 

Chiều: 14h00 (239) (112) Sở 

TN&MT 
Họp xin ý kiến về dự thảo quyết 
định Quy định về mức độ khôi 

phục theo Nghị định số 
91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 

của Chính phủ 

Sáng: 8h00 (227) HĐND-UBND 

thành phố 
Họp xem xét tài trợ chi phí lập 

Điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng thành phố Lạng Sơn đến 
năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050, tỷ lệ 1/10.000 
 

 

Thứ Năm  

10/6/2021 

Sáng: 8h00 (208) UBND tỉnh 
Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của 

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

tỉnh  
 
 
 

 
Chiều: 14h00 (212) UBND tỉnh 

 Họp xem xét kết quả giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 
thứ Hai mươi Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 

 

 

Sáng: 8h00 (210) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Báo cáo công tác dân tộc và tình 

hình thực hiện các chính sách 
dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2021  

 

 
 

Chiều: 15h00 (03) (11) Tòa án 
nhân dân tỉnh 

Vv những nội dung cần triển khai 
để tổ chức hội thi báo cáo viên, 

tuyên truyền viên giỏi.....  
 

 

Sáng: 9h00 (128) họp tại STC 
Họp thẩm định đơn giá nạo vét hệ 
thống thoát nước trên địa bàn các 

huyện và thành phố 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (250) Sở TN&MT 
Về việc xin ý kiến phương án giá 

đất để làm căn cứ tính tiền sử 
dụng đất khi giao đất cho Nhà đầu 

tư thực hiện dự án: Khu dân cư 
trung tâm thị trấn Hữu Lũng; Khu 

dân cư khối 3, phường Hoàng 
Văn Thụ  

 

Sáng: 8h00 (239) HĐND tỉnh 
Họp tham gia ý kiến về nội dung 
do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 

thẩm định 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (646) BQL DAĐT 

xây dựng tỉnh 
 Họp xem xét kiến nghị của DNDA 

đối với DATP1  
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Thứ Sáu 

11/6/2021 

Sáng: 7h30 (205) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 1) 
 

(Cả ngày) 

Sáng: 8h00 (48) Sở VHTT&DL 
Họp thống nhất xây dựng, phát 

triển hệ thống du lịch thông minh 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2025  
 

Sáng: 9h00 (91) Sở Y tế 
 V/v xem xét thống nhất hình 

thức hoàn trả một số nội dung đã 
thu của công dân 

Sáng: 8h00 (125) CK Hữu Nghị 
Họp xem xét đề nghị của Cục Hải 

quan về bàn giao lại trụ sở Chi 
cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị 

 
 

Sáng: 8h00 (56) Công ty CP Non 
nước 

 Kiểm tra quyết toán kinh phí trợ 
giá xe buýt năm 2020 của Công ty 

cổ phần Non nước 
 
 

 

Sáng: 8h00 (213) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 

thực hiện Chính sách hỗ trợ nâng 
cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, 

giai đoạn 2015-2020  

Thứ Bẩy 

12/6/2021 

Sáng: 8h00 (254) TTHN Tỉnh 
 V/v triệu tập Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc về sơ kết 5 năm thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị khóa XII; triển khai Kết luận số 

01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII 
và Hội nghị nghiên cứu, học tập 

chuyên đề toàn khóa  

Sáng: 8h00 (254) TTHN Tỉnh 
 V/v triệu tập Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc về sơ kết 5 năm thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa XII; triển khai Kết 
luận số 01-KL/TW của Bộ Chính 
trị khóa XIII và Hội nghị nghiên 
cứu, học tập chuyên đề toàn 

khóa 

Sáng: 8h00 (254) TTHN Tỉnh 
 V/v triệu tập Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc về sơ kết 5 năm thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa XII; triển khai Kết 
luận số 01-KL/TW của Bộ Chính 
trị khóa XIII và Hội nghị nghiên 

cứu, học tập chuyên đề toàn khóa 

Sáng: 8h00 (254) TTHN Tỉnh 
 V/v triệu tập Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc về sơ kết 5 năm thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa XII; triển khai Kết 

luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 
khóa XIII và Hội nghị nghiên cứu, 

học tập chuyên đề toàn khóa  

Chủ Nhật 

13/6/2021 

   

Sáng: 8h00 (129) họp tại STC 
Họp Hội đồng thẩm định giá đất 

tỉnh 

 

Thứ Hai 

14/6/2021 

   Sáng: 8h30  (221) (138) KBNN 

tỉnh 
Hội trực tuyến " Đánh giá tình hình 

giải ngân vốn đầu tư nguồn vay 
nước ngoài 05 tháng đầu năm 

2021 và thúc đẩy giải ngân năm 
2021  
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Thứ Ba 

15/6/2021 

   Sáng: 8h00 (63) Sở Xây dựng 
xem xét đề nghị điều chỉnh tổng 

thể quy hoạch chi tiết khu vực cửa 
khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình 

 

 

 

Chiều: 14h00 (217) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Nghị quyết của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo và Nghị quyết của 
HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết 
08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh   

Thứ Tư 

16/6/2021 

Sáng: 8h00 (218) UBND tỉnh 
 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và Hội đồng nhân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Lạng 
Sơn  

 

 
Chiều: 14h00 (224) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 
đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, 
phát triển xuất khẩu bền vững và 
thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13h30 (228) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh quy định mức thu, chi 
các khoản thu dịch vụ phục vụ, 
hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài 
học phí của các cơ sở giáo dục 
mầm non, phổ thông công lập 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và 

Nghị quyết của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về chuyển đổi số tổng thể 
và toàn diện tỉnh Lạng Sơn đến 
năm 2025, định hướng đến năm 

2030 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (224) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

về đẩy mạnh giải ngân đầu tư 
công, phát triển xuất khẩu bền 

vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 
2021 
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Thứ Năm 

17/6/2021 

 

Sáng: 7h30 (318) (222) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch,các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 
 

(cả ngày) 

 

 

 

Sáng: 7h00 (114) Tập trung tại 

UBND tỉnh đi h. Tràng Định 

 

Sáng: 7h30 (318) (222) UBND 

tỉnh 
 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (47) Sở KH&ĐT 

Họp xem xét dự thảo Tờ trình, dự 

thảo Nghị quyết quy định nguyên 

tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn NSĐP gđ 2021-

2025 

 

Chiều: 13h30 (227) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự 
thảoNghị quyết của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy 
giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt -Di 
tích lịch sử Chi Lăng gắn với phát 
triển du lịch trên địa bàn tỉnh và 
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường 
công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm và phòng, chống ngộ độc 
thực phẩm 

Thứ Sáu 

18/6/2021 

Sáng: 7h30 (220) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 2) 
 

Cả ngày 
 

Sáng: 7h30 (101) BCH Quân sự 

Tỉnh 
Hội nghị trực tuyến tổng kết thực 
hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài 
cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài 
cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai 

đoạn 2013 – 2020  

 

Sáng: 8h30 (232) Sở TT&TT 
Dự Hội nghị trực tuyến Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về 
chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn  
 

 

Chiều: 14h00 (266) Sở TN&MT 
Về việc xin ý kiến phương án giá 

đất để làm căn cứ tính tiền sử 
dụng đất khi giao đất cho Nhà đầu 

tư thực hiện dự án: Khu dân cư 
trung tâm thị trấn Hữu Lũng; Khu 

dân cư khối 3, phường Hoàng 
Văn Thụ (lần 2) 

 

Sáng: 8h00 (229) Sở TT&TT 
Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc tổng kết 08 năm thực 

hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ  
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Thứ Bẩy  

19/6/2021 

 Sáng: 8h00 (226) Hội trường 

thành ủy TP Lạng Sơn 
 Dự trao Giải báo chí tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ I năm 2021  

 

  

Chủ nhật 

20/6/2021 

    

Thứ Hai 

21/6/2021 

    

Thứ Ba 

22/6/2021 

 

Sáng: 9h00 (270) Tỉnh ủy 

V/v triệu tập các Hội nghị chuyên đề 

về công tác cán bộ 

 
 

Chiều: 14h00 (270) Tỉnh ủy 

V/v triệu tập các Hội nghị chuyên đề 

về công tác cán bộ 

 

 

Chiều: 16h00 (237) UBND tỉnh 
 Dự họp trực tuyến 3 cấp về công 
tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

 
Chiều: 14h00 (48) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét đánh giá tình hình 
thực hiện Dự án Thủy điện Bắc 

Giang (Vàng Puộc) do Công ty cổ 
phần năng lượng SOMECO 1 là 

Nhà đầu tư  

 

Sáng: 8h00 (130) họp tại STC 

Họp thẩm định giá đất cụ thể làm 

căn cứ tính tiền sử dụng đất khi 

nhà nước giao đất cho Công ty cổ 

phần sản xuất và thương mại Lạng 

Sơn thực hiện dự án: Điều chỉnh 

mở rộng khu đô thị Nam Hoàng 

Đồng I, thành phố Lạng Sơn 

 

 

 

Chiều: 14h00 (261) Thanh tra 

tỉnh 

 Họp thông qua dự thảo Kết luận 

thanh tra 

 

Sáng: 8h00 (26) Công an tỉnh 
dự Hội nghị trực tuyến Dự án cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự 
án sản xuất, cấp và quản lý căn 

cước công dân.. 
 
 
 

Chiều: 14h00 (131) họp tại STC 
 Họp xem xét đề nghị của huyện 

Hữu Lũng về việc cấp bổ sung dự 
toán kinh phí mua lò đốt rác thải y 
tế phục vụ công tác phòng chống 

dịch. 

Thứ Tư 

23/6/2021 

Sáng 7h30 (230) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 3)  
 
 

(Cả ngày)  

 

 

Chiều: 14h00 (136) họp tại STC 
Họp đề xuất thực hiện cấp thẻ BHYT 
theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 

Sáng: 8h00 (364) VP ĐĐBQH 

và HĐND tỉnh 
họp thẩm định dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định chế độ dinh dưỡng đặc 
thù đối với huấn luyện viên, vận 

động viên; chế độ chi tiêu tài 
chính; tiền thưởng đối với các 

giải thi đấu thể thao trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

 Sáng: 8h00 (135) họp tại STC 
Họp (1) Thẩm định giá thuê sân 

bóng đá thuộc sân vận động Đông 
Kinh; (2) thẩm định phương án giá 
dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo của Trường Cao 
đẳng sư phạm Lạng Sơn 

 

 

Chiều: 14h00 (132) họp tại STC 
họp xem xét đề nghị của Công ty 
CP Đầu tư và Phát triển Sao Bắc 

Việt 
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Thứ Năm 

24/6/2021 

 

Sáng: 8h00 (265) Tỉnh ủy 
V/v dự và báo cáo tại Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 9 
 
 

 Chiều: 14h00 (240) UBND tỉnh 
 Dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ 

số hài lòng về sự phục vụ hành 
chính năm 2020 và Chỉ số cải cách 
hành chính năm 2020 của các bộ, 
cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương  

 

Sáng: 8h00 (238) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị sơ kết tình hình thực 
hiện 03 văn kiện pháp lý về biên 

giới trên đất liền Việt Nam - 
Trung Quốc 6 tháng đầu năm 

2021  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (134) họp tại STC 
Họp xem xét phương án hoàn trả 
giá trị tiền thuê đất cho Công ty 

TNHH sản xuất ô tô Dragon - Miền 
Bắc Việt Nam do tự nguyện trả lại 
đất, tại Lũng Trang, xã Tân Mỹ, 
huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Sáng: 7h00 (235) TT tại UBND 

tỉnh  
Dự kiểm tra công tác giải phóng 

mặt bằng và tiến độ thực hiện một 
số dự án trên địa bàn huyện Lộc 

Bình  

 

Thứ Sáu 

25/6/2021 

Sáng: 8h00 (265) Tỉnh ủy 
V/v dự và báo cáo tại Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 15h00 (140) họp tại STC 
 Họp xem xét, thẩm định lại đề 

cương và dự toán chi tiết Dự án: 
Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ 
liệu tỉnh (Data center) năm 2021 
do Sở Thông tin và Truyền thông 

làm chủ đầu tư.  

Sáng: 8h00 (241) UBND tỉnh 
Dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 
và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ 
đạo đổi mới, phát triển doanh 

nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh 
tế tập thể tỉnh Lạng Sơn  

 
 

Chiều: 13h30 (268) Sở TN&MT 
Họp giải quyết KKVM trong công 
tác GPMB tháng 6 (tại Sở TNMT) 

 

Sáng: 7h30 (234) H. Văn Lãng 
Dự kiểm tra công tác giải phóng 

mặt bằng và tiến độ thực hiện một 
số dự án trên địa bàn huyện Văn 

Lãng  

 

Thứ Bẩy; CN 

26; 27/6/2021 
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Thứ Hai 

28/6/2021 

Sáng: 7h30 (11) h. Hữu Lũng 
mời kỳ họp thứ nhất HĐND huyện 

Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-
2026  

 
Sáng: 10h00 (248) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị công bố Quyết định 

Kiểm toán năm 2020 tỉnh Lạng Sơn 
và trao tặng kỷ niệm trương “Vì sự 

nghiệp Kiểm toán nhà nước” 
 

Chiều: 14h00 (376) HĐND tỉnh 
Thẩm định dự thảoNghị quyết về 

việc hỗ trợ kinh phí đối vớigiáo 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: 7h30 (239) BCH Quân sự 

tỉnh 
Dự Hội thi pháp luật về Dân quân 

tự vệ  

 

 

 

Chiều: 13h30 (106) H. Lộc Bình 
Kiểm tra công tác tổ chức thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông năm 

2021 

Sáng: 8h00 (141) H. Lộc Bình 
Xác định giá trị đất, nhà ở gắn liền 

với đất tại thị trấn Lộc Bình  
 
 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (249) UBND tỉnh 
Dự làm việc với Đoàn công tác của 

Hiệp hội Mắc ca Việt Nam  

 

 

Chiều: 14h00 (269) Sở TN&MT 
Họp xin ý kiến dự thảo Quy định 
cơ chế tài chính thực hiện Dự án 
Khu tái định cư và dân cư do nhà 
đầu tư tự nguyện ứng trước kinh 
phí để xây dựng Dự án trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thứ Ba 

29/6/2021 

 

Sáng: 9h00 (298) Tỉnh ủy 
 V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề  

  

 

Sáng: 8h00 (347) (244) UBND 

tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét đề xuất 
bàn giao lại Trụ sở Chi cục Hải 

quan cửa khẩu Hữu Nghị (cũ) cho 
Cục Hải quan 

 

Sáng: 8h00 (143) H. Bắc Sơn 
Kiểm tra hiện trạng thực tế công 

trình, họp xem xét chủ trương đầu 
tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 

một số hạng mục tại Nghĩa trang 
liệt sĩ và Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc 

Sơn. 

 

Chiều: 15h00 (284) Cục Thống 

kê tỉnh 
Họp báo công bố số liệu thống kê 
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

2021  
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Thứ Tư 

30/6/2021 

 Sáng: 7h30 (250) H. Lộc Bình 
 Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2021  
 

 
Chiều: 14h00 (49) UBND t.phố 

Họp kiểm điểm đối với tập thể, cá 
nhân liên quan đến sai 

phạm….cty xe điện Việt Nhật 
 

Chiều: 16h00 (239) BCH Quân 

sự tỉnh 
Bế mạc Hội thi pháp luật về Dân 

quân tự vệ  

Sáng: 7h30 (252) H. Cao Lộc 
Dự kiểm tra công tác giải phóng 

mặt bằng và tiến độ thực hiện một 
số dự án trên địa bàn huyện Cao 

Lộc  
 

Chiều: 14h00 (144) Họp tại STC 
Họp xem xét đề nghị của UBND 

thành phố Lạng Sơn về mượn trụ 
sở Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn 

 

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)  

 

 

 

 

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 

 

Thứ Sáu 

02/7/2021 

  Sáng: 7h30 (243) Tập trung tại 

UBND tỉnh 
Dự kiểm tra công tác giải phóng 

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

Lạng Sơn  

 

 

 


