
 

Lịch công tác tháng 9/2021 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 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  

Thứ Năm 

02/9/2021 

 

Trực trong dịp nghỉ lễ ngày 2/9 
   

Thứ Sáu 

03/9/2021 

    

Trực trong dịp nghỉ lễ ngày 2/9 

Thứ Bẩy 

04/9/2021 

   

Trực trong dịp nghỉ lễ ngày 2/9 

 

Chủ Nhật 

05/9/2021 

 

Chiều: 14h00 (502; 361)UBND 

tỉnh 
Họp trực tuyến toàn quốc về công 
tác phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

Trực trong dịp nghỉ lễ ngày 2/9 
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Thứ Hai 

06/9/2021 

Sáng: 8h00 (363;502) UBND 

tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

 

 

Chiều: 14h00 (487) UBND tỉnh 
Họp Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh xem xét, lựa chọn cá 
nhân đề nghị tặng thưởng Danh 
hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” 

  

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (107) 

 Sở NN&PTNT 
Dự họp trực tuyến xem xét dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định khu vực thuộc nội thành của 
thành phố, thị trấn, khu dân cư 
không được phép chăn nuôi và 

chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở 
chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi 

Thứ Ba 

07/9/2021 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (360) Sở Xây 

dựng 
Về việc dự làm việc với Sở Xây 

dựng  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (356) UBND tỉnh 
Họp xem xét nhu cầu đào tạo giáo 
viên năm 2021 theo Nghị định số 

116/2020/NĐ-CP 
 

 

Sáng: 8h00 (70) NH Vạn Tuế 
Kiểm tra, họp rà soát đánh giá tổng 

thể Dự án đầu tư Chợ Xứ Lạng  

 

 

Chiều: 14h00 (201) họp tại STC 
Họp thống nhất phương án xử lý xe 
ô tô nhận từ Cục thi hành án hiện 
nay đang thế chấp tại Ngân hàng 
TMCP Liên Việt - Chi nhánh Cao 

Bằng 

 

Sáng: 7h30 (71) Sở KH&ĐT 
Họp thẩm định Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư,nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn một số dự 

án nhóm C 

(Cả ngày) 
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Thứ Tư 

08/9/2021 

 

 

Chiều: 14h00 (88) Sở KH&ĐT 
 Làm việc của Thường trực Tỉnh 
uỷ với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sáng: 7h30 (652) H. Bắc Sơn 
Chương trình giám sát của Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh tại huyện Bắc Sơn 

 

Sáng: 8h00 (359) 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 các dự án đầu tư (kỳ 
tháng 8/2021)  

 
 

Chiều: 14h00 (203) Họp tại STC 
Họp thẩm định phương án giá đất 
cụ thể thực hiện dự án Xây dựng 

công trình cầu17/10 (cầu Thác Mạ), 
địa phận xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn  
 

Chiều: 14h00 (206) họp tại STC 
Họp thẩm định phương án giá đất 
cụ thể thực hiện dự án Xây dựng 

công trình cầu17/10 (cầu Thác Mạ), 
địa phận xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn; Phương án điều chỉnh 
tăng hệ số điều chỉnh giá đất để 
phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 

quyền sử dụng tại Khu dân cư và 
Chợ trung tâm thị trấn Nông trường 

Thái Bình và Khu đất vườn ươm 
khu 6, thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Sáng: 8h00 (362) h. Bình Gia 
 Kiểm tra tình hình thực hiện xây 
dựng nông thôn mới tại xã Thiện 

Long, huyện Bình Gia  

Thứ Năm  

09/9/20201 

 

Sáng: 8h00 (365) UBND tỉnh 
Họp thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn một số dự 

án nhóm B  
 

(Cả ngày) 

 

 

Sáng: 8h00 (205) họp tại STC 
Họp xem xét tư vấn quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý, sửdụng tài sản công; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

 

Sáng: 7h30 (364) UBND tỉnh 
Dự phiên họp Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh kỳ tháng 
9/2021 

Chiều: 14h00 (207) họp tại STC 
Họp xem xét việc thu tiền chi phí 
trông giữ phương tiện, chi phí lưu 

trú đối với lái xe đường dài theo đề 
nghị của UBND huyện: Văn Lãng, 

Cao Lộc 
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Thứ Sáu 

10/9/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 15h00 (377) Tỉnh ủy 
Dự Hội nghị Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề 

 Sáng: 8h00 (366) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 
xây dựng khu đô thị Phú Lộc I + II 

và Phú Lộc III 
 
 

Chiều: 14h00 (192)(380) Sở 

TN&MT 
Họp xem xét nội dung đề xuất của 
Huyện ủy Chi Lăng tại Tờ trình số 
36-TTr/HU ngày 29/6/2021 đối với 
nội dung vướng mắc Dự án Chợ 

nông sản và Khu dân trung thị trấn 
Chi Lăng (Dự án) 

 

 

Thứ Bẩy; CN 

11;12/9/2021 

    

Thứ Hai 

13/9/2021 

    

 

 

Chiều: 14h00 (3370) Sở Tư pháp 
Họp xem xét kết quả rà soát Nghị 

quyết do HĐND tỉnh Lạng Sơn ban 
hành từ năm 2000 đến hết ngày 

30/5/2021 

Thứ Ba 

14/9/2021 

Sáng: 7h30 (372) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  
 

(Cả ngày) 

Chiều: (04) Từ 14 giờ 30  

Hội trường Trung tâm hành chính 

huyện (Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị 

trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn). ngày 

14/9/2021(Thứ Ba).Mời tham dự 

diễn tập khu vực phòng thủ huyện 

Bắc Sơn năm 2021.  

 

 

Chiều: 13h30 (372) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

 
Sáng: 8h00 (375). UBND tỉnh 
 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây 
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và đầu tư công năm 2022 

Thứ tư 

15/9/2021 

 Chiều: 14h30 (74) TT VHNT tỉnh 
Dự tổng kết, trao giải Cuộc thi đại sứ 

Văn hóa đọc tỉnh Lạng Sơn năm 
2021 

Sáng: 9h30(376) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xétdự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức thu, nộp phí bình 

tuyển, công nhận cây đầu dòng, 

vườn cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Sáng: 9h00 (111) Sở NN&PTNT 
Họp trực tuyến với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về dự kiến phân bổ tài 
chính Dự án KfW 9.2 sử dụng vốn 

ODA của Đức 
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Thứ Năm 

16/9/2021 

 Sáng: 8h00 (383) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
chuyên đề của Chính phủ về công 
tác xây dựng và hoàn thiện thể chế  

 

 

Sáng: 10h00 (381)phòng họp trực 

tuyến tầng 3,trụ sở UBND tỉnh. 

Họp xem xét số liệu về thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội 9 

tháng đầu năm 2021, ước tính 

GRDP năm 2021. 

 

Chiều: 14h00 (395) Tại phòng họp 

Tầng 4 -Nhà C, Sở Tài nguyên và 

Môi trường. Họp xem xét nội dung 

đề xuất của Huyện ủy Chi Lăng tại 

Tờ trình số 36-TTr/HU ngày 

29/6/2021 đối với nội dung vướng 

mắc Dự án Chợ nông sản và Khu 

dân trung thị trấn Chi Lăng (lần 4) 

Sáng: 9h00 (84) Tại Hội trường 

phòng họp trực tuyến, tầng 4 

UBMTTQ tỉnh. Dự chương trình 

trực tuyến quyên góp, ủng hộ 

phòng, chống dịch Covitd-19 và ra 

mắt Trang thông tin điện tử của 

Tiểu ban Vận động và huy động xã 

hội. 
 

 

Thứ sáu 

17/9/2021 

Sáng: 8h00(382)  UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị 

quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn 

quyết toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, quyết toán thu, 

chi ngân sách địa phương năm 

2020. 

 

Sáng: 8h00 (378)   UBND tỉnh 

Dự họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Chỉ thị của Ban Thường vụTỉnh ủy 

vềtăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong 

tình hình mới. 

 

Chiều: 14h00 (219) họp tại STC 
 Họp xem xét đấu thầu lựa chọn nhà 
thầu thực hiện dịch vụ duy trì chăm 
sóc cây xanh tại các cửa khẩu: Hữu 
Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh 

Sáng: 8h00 (209) họp tại STC 
Họp xem xét Đề án khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đập 

dâng Na Sầm và thẩm định giá đất 
cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất 
để thực hiện Dự án:Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất Ao 
Cạn Khu III (trước đây là khu V) và 

khu đất Ao Thủy Nông Khu I, thị 
trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 

 

Chiều: 14h(380) Phòng họp trực 

tuyến tầng 3,trụ sở UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảoBáo 

cáo của Tỉnh ủy về tổng kết20 năm 

thực hiện Nghị quyết số13-NQ/TW 

ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển 

và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 
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Thứ Bầy; CN 

18;19/9/2021 

 Sáng thứ  Bẩy: 8h30 (212) họp tại 

STC 
 về việc xem xét đề nghị của Ban 

Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng 
Sơn về đấu thầu lựa chọn nhà thầu 
thực hiện dịch vụ duy trì chăm sóc 

cây xanh 

  

Thứ Hai 

20/9/2021 

  Sáng: 8h30 (210) họp tại STC 

v.v triển khai thực hiện quyết định 

số 1462/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 
của UBND tỉnh 

 

Chiều: 14h00 (76) Sở VHTT&DL 
Họp xem xét phương án xử lý nhà, 
đất Khu đất tập thể Văn công thuộc 
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh 

 

Chiều: 14h00 (213) họp tại STC 
Họp xác định giá trị tài sản là 02 xe 
mô tô trong vụ tai nạn giao thông 
đường bộ xảy ra khoảng 14 giờ 
ngày 10/8/2021 tại km 27 + 400 

thuộc phố Minh Sơn, thị trấn Văn 
Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

 

 

Chiều: 14h00 (73) Sở KH&ĐT 
xem xét nội dung giải trình ý kiến 

của Hội đồng thẩm định liên ngành 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - 
Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc 

Bắc Giang – Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (211) CK Hữu 

Nghị 
Kiểm tra hiện trạng thực tế công 

trình, họp xem xét đề nghị cải tạo, 
sửa chữa, chống thấm và lắp đặt 
bộ chữ tại Toà nhà cửa khẩu Hữu 
Nghị của Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng – Lạng Sơn 

Thứ Ba 

21/9/2021 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (391) UBND tỉnh 

Họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh 
Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050  

Sáng: 8h00 (762) Công an tỉnh 
v.v xin ý kiến tham vấn về lập dự án: 
Đầu tư hệ thống cammera giám sát, 

xử lý vi phạm trật tự an toàn giao 
thông trên các tuyến đường Quốc lộ 

thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn  
 

Sáng: 8h00 (111) UBND tỉnh 
Thẩm định hồ sơ Đồ án quy hoạch 

chi tiết xây dựng Cửa khẩu Tân 
Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500   

 

 

Sáng: 9h00 (133) 
Thẩm định Cơ sở cách ly tập trung, 

Cở sở điều trị COVID-19.  

 

 

 

Tối: 19h30 (38) H. Hữu Lũng 
Thăm, tặng quà và dự vui tết 

Trung thu với trẻ em năm 2021 
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Thứ Tư 

22/9/2021 

 

 

Sáng: 7h30 (390) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 
kỳ tháng 9 năm 2021  

 

 (Cả ngày) 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (3525) Sở Tư pháp 
 Họp xem xét kết quả rà soát Nghị 
quyết do HĐND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành từ năm 2000 đến hết ngày 
30/5/2021 (TN&MT, NN&PTNT, 

GTVT, LĐTBXH, Công an) 

 

Sáng: 7h30 (116) (114)   
Khảo sát tình hình tổ chức thực 

hiện các quy định pháp luật về thu 
ngân sách nhà nước năm 2021tại 

các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (116) (114)  Cục 

Hải quan 
Khảo sát tình hình tổ chức thực 

hiện các quy định pháp luật về thu 
ngân sách nhà nước năm 2021tại 

các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 

23/9/2021 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (388) Tỉnh ủy 

Dự và báo cáo tại Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 12 

Sáng: 8h00 (394) UBND tỉnh 
Họp xem xét ý phương án quy hoạch 
Khu liên hợp thể dục thể thao thành 

phố Lạng Sơn  

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (217) họp tại STC 
 Xem xét đề xuất giảm tiền thuê 

toàn bộ Tòa nhà Trung tâm dịch vụ 
quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt 
bằng sân bãi phía sau Tòa nhà của 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 
Đăng-Lạng Sơn. 

 

Sáng: 8h00 (392) UBND tỉnh 
Họp xem xét tình hình thực hiện, 
tháo gỡ các khó khăn vướng mắc 
tại một số dự án đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư trên địa bàn 

tỉnh 
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Thứ Sáu 

24/9/2021 

 

 

 

 

Chiều: 14hh00 (220) họp tại 

STC 
Họp trực tuyến góp ý dự thảo 

định mức chi thường xuyên năm 
2022 và thời kỳ ổn định 2022-

2025 

 

 
  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (219) Họp tại STC 
Họp xem xét đấu thầu lựa chọn nhà 
thầu thực hiện dịch vụ duy trì chăm 
sóc cây xanh tại các cửa khẩu: Hữu 
Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh  

 

Sáng: 8h20 (1195) họp tại STC 
Hôi thảo trực tuyến về quản lý tài 
sản công do Ngân hàng Phát triển 
châu Á (ADB) phối hợp với Bộ Tài 

chính tổ chức   

 

 

Chiều: 14h00 (395) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (393) BCH Quân sự 

tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo, Đoàn đạo diễn 

diễn tập phòng cháy, 
chữa cháy rừng thành phố Lạng 

Sơn năm 2021 

 

Chiều: 14h30 (597)  

VP ĐĐBQH HĐND tỉnh 
xem xét, thống nhất về nội dung 
phát sinh, điều chỉnh dự án Cải 
tạo, sửa chữa Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn 

Thứ Bẩy;CN 

25;26/9/2021 

 

 

 

 

 

Chiều Thứ Bẩy: 14h30 (397) UBND 

tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét 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, định 

hướng đến năm 2030  

 

Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (389) UBND 

tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến, 

quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm 
Thạch đen tỉnh Lạng Sơn năm 2021   

 

  

Thứ Hai 

27/9/2021 

  Sáng: 8h00 (222) họp tại STC 
 Họp bàn giao tài sản dự án Khu tái 
định cư đường Lý Thái Tổ kéo dài 

(hệ thống cấp nước) 

 

Chiều: 13h30 (683) H. Lộc Bình 
Giám sát tình hình, kết quả triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 
01/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 của Hội đồng Nhân dân 
tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ 

đối với cán bộ, công chức cấp 
xã… 
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Thứ ba 

28/9/2021 

 

 

Sáng: 8h00  HĐND tỉnh 
 

 

  

 

 

Chiều: 14h00 (402) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 
20 năm thực hiện Nghị quyết số 
13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội 
nghị lần thứ năm của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 
(lần 2) 

Sáng: 8h30 (404) UBND tỉnh 
 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 

Chương trình quốc gia khống chế và 
tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 

2017 - 2021, góp ý dự thảo Chương 
trình quốc gia phòng, chống bệnh 

Dại, giai đoạn 2022 - 2030 và Mít tinh 
Ngày Thế giới phòng, chống bệnh 

Dại  

 

 

Chiều: 14h00 (552) (369) UBND 

tỉnh 
Dự Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với 
thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021  

 

  

Sáng: 8h00 (221) Sở Công 

thương 
 Kiểm tra thực trạng và xem xét đề 
xuất chủ trương sửa chữa, cải tạo 
trụ sở làm việc Sở Công thương 

 

 

Sáng: 8h00 (410)  UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
của Thủ tướng Chính phủ với các 
Bộ, cơ quan Trung ương và các 
địa phương đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2021   

Thứ Tư 

29/9/2021 

Sáng: 8h00 (396) Tỉnh ủy 

V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ Năm 

 
 
 
 

Chiều: 16h00 (412) UBND tỉnh 
 Họp xem xét nội dung điều hòa 
thanh toán kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2021   

 Sáng: 8h00 (223) họp tại STC 
họp xem xét dự thảo Tờ trình 

UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết 
HĐND tỉnh giảm mức phí sử dụng 
công trình kết cấu hạ tầng, công 
trình dịch vụ, tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Sáng: 10h00 (224) BHXH t. phố 
về việc tiếp nhận tài sản công là cơ 
sở nhà, đất trụ sở làm việc (cũ) của 

Bảo hiểm xã hội thành phố Lạng 
Sơn 

 

Chiều: 14h00 (409) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét phương án 

giải quyết vướng mắc tại Dự án 
Chợ nông sản và Khu dân trung thị 

trấn Chi Lăng 

  

. 

Sáng: 8h30 (1231) BQL  ĐTXD 

Tỉnh 
 Họp xem xét điều chỉnh phương 

án tài chính của Dự án thành phần 
1_Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

. 
 
 

Chiều: 14h00 (749) (683) h. Văn 

Quan 
 Giám sát tình hình, kết quả triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 
01/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 của Hội đồng Nhân dân 
tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ 
đối với cán bộ, công chức cấp xã. 
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Thứ Năm 

30/9/2021 

 Sáng: 8h00 (68) h. Bắc Sơn 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết 

luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tháng 9 năm 2021  
 
 
 

Sáng: 8h30 (413) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến triển khai xây 

dựng Đề án phân cấp trong giải 
quyết thủ tục hành chính. 

 

  

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (564) (558) (400) 

UBND tỉnh 
 Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về công tác quy 

hoạch  
 

 

 
 
 


