
 

Lịch công tác tháng 8/2021 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 

02/8/2021 

Sáng: 8h30 (307) Chi nhánh 

viễn thông Viettel 
 Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến 
của Bộ Y tế về tăng cường công 
tác quản lý, điều trị và nâng cao 
năng lực hồi sức tích cực trong 

phòng 
 
 

Chiều: 14h00 (72) họp tại STC 

Họp xem xét tham gia góp ý dự 
thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự 
thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi giữa ngân sách các cấp ở địa 
phương và tỷ lệ phần trăm phân 
chia nguồn thu giữa ngân sách 
các cấp năm 2022 và thời kỳ ổn 

định ngân sách 2022 -2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (72) họp tại STC 

Họp xem xét tham gia góp ý dự thảo 
Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân 
cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa 

ngân sách các cấp ở địa phương và 
tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu 
giữa ngân sách các cấp năm 2022 
và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 -

2025  

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

nghệ cao Lạng Sơn 
 
 

 

 



2 
 

Thứ Ba 

03/8/2021 

 Sáng: 8h00 (412) H. Tràng Định 
kiểm tra, khảo sát vùng trồng và một 
số cơ sở chế biến Thạch đen trên địa 
bàn huyện Tràng Định, kiểm tra, thị 

sát Đường giao thông nông thôn 
Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào, 

Kéo Vèng, xã Kim Đồng 

 

Chiều: 14h00 (142; 924) Sở Nội 

vụ 
Họp xem xét, giải quyết đơn xin 
nghỉ chế độ đối với người thôi 

không tham gia quản lý phần vốn 
nhà nước (ông Nguyễn Văn Hà, 

phó GĐ Công ty cổ phần Chợ Lạng 
Sơn 

 

 

Chiều: 14h00 (177) họp tại STC 
Họp giới thiệu địa điểm để Chi 

nhánh Ngân hàng Phát triển khu 
vực Bắc Giang - Lạng Sơn thuê 
làm phòng giao dịch Lạng Sơn  

 

Sáng: 8h00 (60) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét thống nhất Dự thảo 
Báo cáo kết quả thanh tra toàn 

diện việc chấp hành quy định của 
pháp luật trong thực hiện Dự án 

Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc) 
do Công ty cổ phần năng lượng 

SOMECO 1 làm chủ đầu tư  

Thứ Tư 

04/8/2021 

 

 

Chiều: 14h00 (369) Sở TT&TT 
Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm  
thực hiện Nghị quyết Trung ương 

4 khóa XII 

   

Thứ Năm 

05/8/2021 

Sáng: 8h00 (178) họp tại STC 
Họp tham gia ý kiến dự thảo định 
mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên năm 2022 và thời kỳ ổn 
định 2022-2025 

Sáng: 8h00 (1212) Sở LĐTBXH 
Dự Hội nghị giao ban giao ban đôn 
đốc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-
CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg tại các địa phương 

 

Chiều: 14h00 (310) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề 

án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030  

Sáng: 8h00 (304) 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 7/2021)  

 

Sáng: 8h00 (422) UBND tỉnh 
 Dự làm việc với Đoàn chuyên gia 
đại diện cho Tập đoàn tài chính 

HOWTODO AG -Thụy Sỹ và Công 
ty CP Non Nước 
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Thứ Sáu 

06/8/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sáng: 8h00 (305) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét Dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh Quy 

định chi tiết việc rà soát, công bố 
công khai danh mục các thửa đất 
nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp 

quản lý, việc lấy ý kiến người dân 
và công khai việc giao đất, cho thuê 
đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để 
sử dụng vào mục đích công cộng 
hoặc giao, cho thuê cho người sử 
dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh   

 
 

 

Sáng: 10h15 (945) BQL DA  

ĐTXD tỉnh 
Họp trực tuyến với Bộ Tài chính 

liên quan đến dự án sử dụng vốn 
JICA 

Thứ Bẩy, CN 

07;08/8/2021 

Sáng CN: 8h00 (314) UBND 

tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

của Thủ tướng Chính phủ làm 
việc với đại diện doanh nghiệp, 

hiệp hội doanh nghiệp và các địa 
phương về các giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 
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Thứ Hai 

09/8/2021 

 

 

 

Chiều: 13h30 (306; 426) UBND 

tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (73) The Pride 
Dự chương trình Kỷ niệm 60 năm 

thảm họa da cam Việt Nam  

Sáng: 8h00 (179) họp tại STC 
Họp thẩm định các phương án giá 
đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi 
thường khi nhà nước thu hồi đất 
(Họp ngày 10/8/2021): (1) Dự án: 
Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt 
bằng Khu trung tâm văn hóa, thể 
thao và khu dân cư huyện Đình 

Lập.. 

 

 

 

Chiều: 13h30 (306; 426) UBND 

tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (94) Sở Xây dựng 
Xem xét đề nghị của Công ty Cổ 
phần Chợ Lạng Sơn về phương 

án cải tạo Chợ Đông Kinh  

 

 

 

Chiều: 14h00 (554) VP ĐĐBQH 

và HĐND tỉnh 
Họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh để 
xem xét, tham gia ý kiến đối với 
nội dung dự thảo Nghị quyết của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

thực hiện Đề án tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2025 

Thứ Ba 

10/8/2021 

Sáng: 8h00 (180) họp tại STC 
Họp trực tuyến xem xét dự thảo 
Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

giữa ngân sách các cấp ở địa 
phương và tỷ lệ phần trăm phân 
chia nguồn thu giữa ngân sách 
các cấp năm 2022 và thời kỳ ổn 

định ngân sách 2022-2025  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (313) UBND tỉnh 
Về việc dự làm việc với ông 

Hoàng Minh Vũ, Giám đốc Công 
ty TNHH Hoàng Vũ 

 

 Sáng: 8h00 (65) BQL KKTCK 
Họp để thống xác định đơn giá và 

diện tích tính tiền thuê đất của 
Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị 
Phúc Khang; xác định giá khởi 

điểm đấu giá quyền thuê thửa đất 
số 156 và 178 tại Khu phi thuế 

quan. 

 

 

Chiều: 14h00 (338) Sở TN&MT 
Họp xin ý kiến góp ý 02 văn bản 
quy phạm pháp luật (lần 2) (giá 
dịch vụ công và quy chế luân 

chuyển hồ sơ) 

Sáng: 8h00 (52) UBND t. phố 
 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, 
kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại UBND thành phố Lạng Sơn 
 
 
 
 
 

Chiều: 15h00 (1567) Sở TT&TT 
Dự họp Tổ Công nghệ hỗ trợ 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 
Lạng Sơn. 
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Thứ tư 

11/8/2021 

Sáng: 8h00 (311) UBND tỉnh 
 Dự Phiên họp trực tuyến toàn 

quốc của Chính phủ với các địa 
phương về triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
và Nghị quyết của Quốc hội khóa 
XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021 – 2025  
 

(Cả ngày) 

  

 

Chiều: 14h00 (181) họp tại STC 
Họp Hệ số điều chỉnh giá đất: Cyt 
Dũng Nghĩa huyện Lộc Bình; Hợp 
tác xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng; 
Cty TNHH Vôi công nghiệp Lạng 

Sơn, huyện Hữu Lũng 

 

Chiều: 14h00 (345) 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, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

 

Thứ Năm 

12/8/2021 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (311) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 8 năm 2021 (kỳ 1)  

 

Sáng: 8h00 (323) UBND tỉnh 
Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch các 
trường hợp tiếp nhận vào làm công 

chức lần 2 năm 2021  

Sáng: 8h00 (182) họp tại STC 
Xác định giá trị tài sản là đất và nhà 
ở gắn liền với đất tại thôn Pò Đữa, 
thôn Trung cấp, xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn 
 
 

Chiều:UBND tỉnh 

Họp xem xét cơ chế tài chính và 
phương án tài chính của dự án 

Điều chỉnh mở rộng khu đô thị Nam 
Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn 

 

 

 

 

Chiều:  14h30 (62)(211) h. Tràng 

Định 
Kiểm tra xem xét đề nghị của 

UBND huyện Tràng Định về xây 
dựng một số tuyến đường giao 
thông tại xã Tân Minh, xã Trung 

Thành, huyện Tràng Định 
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Thứ Sáu 

13/8/2021 

Sáng: 8h00 (325) UBND tỉnh 
Họp 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 (432) (317) UBND 

tỉnh 
Họp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện dự án Khách sạn sân 

golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn  

Sáng: 8h00 (323) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến phân tích kết 
quả Chỉ số hài lòng của người dân, 
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước (SIPAS) 

 

  

Sáng: 8h00 (325) UBND tỉnh 
Họp 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 

 

 

Sáng: 8h00 (183) họp tại STC 
Họp thống nhất danh mục tài sản 

trên đất của Công ty cổ phần 
Thương mại Lạng Sơn  

 
 

 

Sáng: 8h00 (325) UBND tỉnh 
Họp 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 

 

Thứ Bẩy; CN 

14;15/8/2021 

    

Thứ Hai 

16/8/2021 

 

 

 

Chiều: 14h00 (184) họp tại STC 
Họp trực tuyến định mức phân bổ 
dự toán chi thường xuyên ngân 

sách nhà nước năm 2022 và thời 
kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 

 

 

Chiều: 14h00 (442) Sở LĐTB&XH 
Dự làm việc với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

  

Thứ Ba 

17/8/2021 

 
 
 
 
 

Chiều: 14h00 (327) UBND tỉnh 
 Dự họp nghị trực tuyến về tăng 

cường các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn  
 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (328)  

Ngân hàng CSXH tỉnh 
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 

thực hiện chính sách cho vay trả 
lương ngừng việc, trả lương phục hồi 
sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-
CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

Sáng: 7h30 (324) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh   
 

 

 



7 
 

Thứ Tư 

18/8/2021 

   

 

 

Chiều: 15h00 (598) Bệnh viện đa 

khoa tỉnh (cũ) 
Khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh tại Bệnh viện đa 

khoa (cũ) tỉnh Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (185) H. Hữu Lũng’ 

H. Chi Lăng 
Kiểm tra hiện trạng thực tế cơ sở 
vật chất tại các trường phổ thông 

Dân tộc nội trú sau khi được trưng 
dụng làm khu cách ly tập trung 

phòng chống dịch bệnh Covid-19  
 

Chiều: 15h30 (185) H.Đình Lập 
Kiểm tra hiện trạng thực tế cơ sở 
vật chất tại các trường phổ thông 

Dân tộc nội trú sau khi được trưng 
dụng làm khu cách ly tập trung 

phòng chống dịch bệnh Covid-19  
 
 

 

Thứ Năm  

19/8/2021 

Sáng: 8h00 (336) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

Chính phủ với địa phương về 
công tác quy hoạch  

 Sáng: 8h00 (329) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế 
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
“tăng cường lãnh đạo công tác 
phòng, chống HIV/AIDS tiến tới 

chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt 
Nam trước năm 2030” tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 – 2030 

 

 

Sáng: 8h00 (186) họp tại STC 
Họp đề xuất điều chỉnh giảm giá 
nước sạch sinh hoạt; xem xét Đề 
án Khai thác tài sản công hạ tầng 

công trình thủy lợi 

 

 

 

Sáng: 8h00 (185) H.Bắc Sơn, 

Bình Gia 
Kiểm tra hiện trạng thực tế cơ sở 
vật chất tại các trường phổ thông 

Dân tộc nội trú sau khi được trưng 
dụng làm khu cách ly tập trung 

phòng chống dịch bệnh Covid-19  
 

Chiều: 14h00 (185) H.Văn Quan, 

Cao Lộc 
Kiểm tra hiện trạng thực tế cơ sở 
vật chất tại các trường phổ thông 

Dân tộc nội trú sau khi được trưng 
dụng làm khu cách ly tập trung 

phòng chống dịch bệnh Covid-19  
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Thứ Sáu 

20/8/2021 

 Sáng: 8h00 (451)(333) BCH Quân 

sự tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo, Đoàn Đạo diễn 
diễn tập khu vực phòng thủ huyện 
Bắc Sơn, huyện Tràng Định năm 

2021 
 

Sáng: 8h00 (2433) UBND tỉnh 
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 
2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm 

học 2021-2022  

Sáng: 8h00 (334) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 01 
năm thực hiện chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông  

 

 

 
 

 

Thứ Bẩy, CN 

21;22/8/2021 

    

Thứ Hai 

23/8/2021 

  

 

 

 

Chiều: 14h00 (172) Sở Nội vụ 
Họp Đoàn kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về hội năm 2021 

 

Chiều: 14h00 (188) họp tại STC 
Họp phương án thu tiền chi phí lưu 
trú đối với lái xe đường dài ở Khu ở 
tập trung tại Trung tâm Thương mại 

Sài Gòn- Tân Thanh của Công ty 
cổ phần Đầu tư Thăng Long; Công 
ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương 

 

Sáng: 8h00 (171) họp tại STC 
, họp xem xét nội dung đề xuất của 
huyện Văn Lãng về hỗ trợ kinh phí 

thực hiện phòng, chống dịch 
Covid-19 
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Thứ Ba 

24/8/2021 

 

Sáng: 8h00 (335) UBND tỉnh 
Về họp chuyên đề xem xét dự 

thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự 
thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về định mức phân 
bổ chi thường xuyên ngân sách 
nhà nước thời kỳ ổn định 2022-

2025  

  

Sáng: 8h00 (343) Sở NN&PTNT 
Dự làm việc với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về tình hình 
thực hiện Hợp phần 3 (Cơ sở hạ 
tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) 

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:14h00 (359) Sở TN&MT 
về việc xem xét, đề xuất giải quyết 

đề nghị của Cục Thuế tỉnh về 
vướng mắc trong việc xác định giá 

đất khi thực hiện Quyết định số 
861/QĐ-TTg 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (68) Ban quản lý 

KKTCK  
Kiểm tra hiện trạng và xem xét đề 
xuất sửa chữa trụ sở làm việc của 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn; đơn 
nguyên 3 tầng phía Đông Nhà liên 

cơ 

 

 

 

Thứ Tư 

25/8/2021 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (345) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (340) UBND tỉnh 
ọp chuyên đề xem xét Dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh Quy 

định hạn mức giao đất ở; điều kiện 
tách thửa đất, điều kiện hợp thửa 
đất theo từng loại đất và diện tích 
tối thiểu được tách thửa đối với 

từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn 

 

Chiều: 14h00 (345) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  
 

 

Sáng: 8h00 (56) Sở GTVT 
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, 
kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Sở Giao thông vận tải  

 

 

 

Chiều: 14h00 (190) họp tại STC 
 họp trực tuyến xem xét giải quyết 

kiến nghị cử tri về chế độ chính 
sách đối với cán bộ, nhân dân 

tham gia quản lý đường biên, cột 
mốc biên giới trên địa bàn tỉnh.  
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Thứ Năm  

26/8/2021 

Sáng: 7h30 (341) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 8 năm 2021 (kỳ 2)   
 

 

 

 

 

 

Chiều: 13h30 (1377) Sở LĐTBXH 
Họp trực tuyến đôn đốc thực hiện 
Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết 
định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa 

phương 

Sáng: 8h00 (193) họp tại STC 
 Họp xem xét phương án bố trí trụ 
sở làm việc tạm thời cho Báo Lạng 

Sơn  

 

 

Chiều: 14h00 (189) họp tại STC 
Hội đồng xác định giá trị còn lại của 

tài sản của của Công ty CP 
Thương mại do tự nguyện trả lại 

đất  

 

Thứ Sáu 

27/8/2021 

 

  

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (347) UBND tỉnh 
Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá 
kết quả thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới 8 tháng đầu năm, đôn đốc triển 
khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 

2021  

 

Sáng: 8h00 (349) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị tổng kết năm học 2020 
- 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 

2021 – 2022  

 

 

 

 

Chiều: 15h00 (194) họp tại STC 
Bàn giao xe ô tô cho Công an tỉnh 

Sáng: 8h00 (192) họp tại STC 
Họp xem xét phương án phân bổ 
kế hoạch vốn sự nghiệp NSTW 

thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới năm 2021. 

 

 

Sáng: 8h00 (611)Ngân hàng 

CSXH tỉnh 
 Kiểm tra của Thường trực HĐND 

tỉnh về tình hình thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và 

một số chương trình tín dụng 
chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn  

Thứ Bảy, CN 

28,29/8/2021 

 Sáng Chủ nhật: 7h00 (112) Sở Nội 

vụ 
kiểm tra, sát hạch các trường hợp 

tiếp nhận vào làm công chức  
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Thứ Hai 

30/8/2021 

   

Sáng: 8h00 (353) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Khóa XI 

 

 

 

Chiều: 14h00 (368) Sở TN&MT 
Họp xin ý kiến về kết quả kiểm tra, 
rà soát công tác Thanh toán quỹ 

đất đối ứng DA TRường MN Hoàng 
Văn Thụ, TPLS (BT) cho CTy 

CPĐTXD Hoàng Dương 

Chiều 14h00 (198) họp tại STC 
 Họp xem xét phương án phân bổ 
kế hoạch vốn sự nghiệp NSTW 

thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới năm 2021. 

 

Chiều: 14h00 (67) Sở KHĐT 
Họp dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 

50% và chưa giải ngân đến 
21/8/2021 

 

 

Chiều: 14h00 (173) TT điều 

dưỡng người có công 
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 Trung tâm 
Điều dưỡng Người có công tỉnh 

Lạng Sơn 

 

Thứ Ba 

31/8/2021 

Sáng: 10h30 (203) UBND tỉnh 
Về việc họp thảo luận đánh giá 

tình hình thực hiện dự toán NSNN 
năm 2021, xây dựng dự toán 

NSNN năm 2022 và kế hoạch tài 
chính - NSNN 03 năm 2022 – 

2024 
 
 
 
 

 

Sáng: 8h30 (70) TTVHNT tỉnh 
Chương trình kỷ niệm 60 năm ngày 
thành lập Đoàn Nghệ thuật Ca, múa 

kịch tỉnh Lạng Sơn (02/9/2961-
02/9/2021)  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (196) họp tại STC 
Họp xem xét đề nghị của Công ty 
TNHH XNK & ĐT Bảo Minh, Công 
ty CP Tân Bảo Minh HD về thu giá 
dịch vụ bến, bãi tại khu vực cửa 

khẩu Hữu Nghị 

Sáng: 8h00 (53) Sở KH&ĐT 
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, 
kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tháng 8 năm 2021 

 

Sáng: 8h00 (66) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét nội dung đề xuất Dự 
án khác đối ứng dự án BT và các 
nội dung liên quan phương án tài 
chính dự án BT: Cầu Lộc Bình số 
1, Đường giao thông và Khu tái 
định cư xã Lục Thôn huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (68) Sở KH&ĐT 
 Họp thống nhất nội dung dự thảo 
Hướng dẫn liên ngành thực hiện 

Nghị quyêt 08 và Nghị quyết 15 về 
chính sách hỗ trợ khuyến khích 

nông nghiệp 
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Thứ Tư 

01/9/2021 

  

Sáng: 8h00 (350) UBND tỉnh 
Dự làm việc với Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh  
 

 

 

Chiều: 14h00 (199) họp tại STC 
Họp xem xét báo cáo giải trình của 

UBND xã Hoàng Đồng về một số nội 
dung mà đoàn Thanh tra đã chỉ ra 

Sáng: 8h00 (481) (351) UBND 

tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện 
Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 

24/01/2017 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường 

công tác phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả 

giai đoạn 2016-2021  

 

 

Chiều: 14h00 (200) họp tại STC 
Họp Tổ sọạn thảo dự thảo Quyết 
định UBND tỉnh quy định nội dung 
chi, mức cho cho Hội đồng thẩm 
định Bảng giá đất, Hội đồng thẩm 

định giá đất. 

 

Sáng: 7h30 (1710) Sở TT&TT 
Hội nghị trực tuyến Công bố thay 

đổi Trang thông tin điện tử Sở 
Thông tin và Truyền thông và Giao 

ban Quản lý nhà nước ngành 
Thông tin và Truyền thông 9 tháng, 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối 
năm 2021  

 
 
 


