
 

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 Sáu 

01/10/2021 

 

 

 

 

 
Sáng: 8h00 (411) Cục Thuế tỉnh 

Dự làm việc với Cục Thuế tỉnh. 
 

 

 

Chiều: 14h00 (403) UBND tỉnh 

 Họp Ban Chỉ đạo 415 đánh giá tình 
hình thực hiện nhiệm vụ công tác 

quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý 
IV năm 2021  

  

Sáng: 7h30 (3748) TT hội chợ 

thương mại LS 
Hội thảo nghiệp vụ chào mừng 60 
năm ngày truyền thống lực lượng 
Cảnh sát PCCC và 20 năm ngày 

toàn dân PCCC  
 

Chiều: 14h00 (3644) Sở Tư pháp 

Họp tư vấn thẩm định dự thảo Quyết 
định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy 
định nội dung chi, mức chi cho hoạt 

động thẩm định dự thảo bảng giá đất 
của Hội đồng thẩm định Bảng giá 

đất, phương án giá đất của Hội đồng 
thẩm định giá đất và Tổ giúp việc Hội 

đồng thẩm định trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn  

 
 

Chiều: 17h00 (1004) NK Tỉnh ủy 
Dự công bố Quyết định của Tổng 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
về công tác cán bộ 

 

Sáng: 8h00 (683) Sở Nội vụ 
 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. 
 

  

Thứ Bẩy, CN 

02;03/10/2021 

Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (416) UBND 

tỉnh 

Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 9/2021 trực tuyến toàn quốc 
về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 

và 9 tháng năm 2021 

  

Sáng thứ Bẩy: 8h00 (226) họp tại 

STC 
họp Hội đồng tố tụng hình sự 

(ĐTDĐ)  

 

Thứ Hai 

04/10/2021 

  

 

 

Chiều: 14h00 (29) Chi Cục thủy lợi 

v.v công bố quyết định thanh tra 

Sáng: 9h00 (436) Sở TN&MT 
Họp xem xét thống nhất diện tích đất 
giao cho Nhà khách Tỉnh ủy thuê để 
sử dụng vào mục đích kinh doanh 

nhà hàng, khách sạn 

 

 

 

 

Sáng: 9h00 (122) Sở Xây dựng 
 Họp về việc hướng dẫn việc thực 
hiện quyết toán dự án Khu đô thị 
Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn  



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 
Chiều: 13h30 (124) Sở NN&PTNT 
Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác 

 

 

Chiều: 14h00 (225) họp tại STC 
Họp xem xét báo cáo kết quả thu tiền 

chi phí lưu trú đối với lái xe đường 
dài tại Trung tâm Thương mại Sài 

Gòn- Tân Thanh 

 

Thứ ba 

05/10/2021 

  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (415) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị 
quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
đẩy mạnh cải cách hành chính nhà 
nước tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 
- 2025, định hướng đến năm 2030  

 

Sáng: 7h30 (425) DA trung chuyển 

hàng hóa 
 Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án 

khu trung chuyển hàng hóa  

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (418) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự 
thảo Quyết định của UBND tỉnh  

 

 

Sáng: 8h00 (417) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Nghị quyết của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về công tác quy hoạch xây 
dựng, phát triển đô thị trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2030; dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh về việc 
xác định các khu vực có ý nghĩa 
quan trọng, khu vực trong đô thị 
mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

trong công tác phê duyệt quy hoạch 
phân khu và quy hoạch chi tiết đô 

thị  
 
 

Chiều: 14h00 (423) UBND tỉnh 
Họp xem xét dự thảo Báo cáo 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  

 

Thứ Tư 

06/10/2021 

 

Sáng: 8h00 (432) Sở Nội vụ 

Về việc dự làm việc với Sở Nội vụ  
 

Sáng: 8h00 (419) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo 
cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

kết quả công tác đối ngoại năm 
2021; chương trình hoạt động đối 

ngoại của tỉnh năm 2022  

 

Sáng: 8h00 (420) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề về công tác giải 

phóng mặt bằng tháng 9/2021 và 
kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự 

án trọng điểm quý III/2021  

 

 

Chiều: 14h00 (424) H. Chi Lăng 
Kiểm tra tình hình triển khai, thực 
hiện một số đề án, chính sách lĩnh 

vực nông nghiệp trên địa bàn 



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 
 

 

Chiều: 14h00 (229) họp tại STC 
Họp xem xét việc bố trí kinh phí cho 
các chương trình, dự án phát triển 
lâm nghiệp năm 2021 của Sở Nông 

nghiệp  

huyện Chi Lăng  

Thứ Năm 

07/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 14h00 (422) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
báo cáo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050  

 

Sáng: 8h00 (431)  (108) UBND tỉnh 
Dự làm việc với Đoàn giám sát của 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

 

 

Sáng: 8h00 (429) h. Đình Lập 
Kiểm tra tình hình thực hiện xây 

dựng nông thôn mới tại xã Thái Bình, 
huyện Đình Lập  

 

Chiều: 14h00 (762) VP ĐĐBQH & 

HĐND tỉnh 
Họp Về việc thống nhất nội dung đề 
xuất ban hành Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí 
hằng năm đối vớicác cơ quan tiến 

hành tố tụng và cơ quan tư pháp tỉnh 
Lạng Sơn 

 

 

Sáng: 8h00 (445) Sở TN&MT 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 

phối hợp với các sở, ngành: Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây 

dựng, Thanh tra tỉnh, Tư pháp, Công 
an tỉnh và UBND huyện Chi Lăng 

nghiên cứu, rà soát các quy định của 
pháp luật về đất đai, đầu tư công, 

xây dựng để báo cáo, đề xuất UBND 
tỉnh phương án giải quyết tháo gỡ 
vướng mắc tại Dự án theo phương 
án đề xuất của UBND huyện Chi 

Lăng tại Báo cáo số 61/BC-UBND 
ngày 15/9/2021 nhằm sớm hoàn 

thành dự án,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13h30 (579) (430) KBNN 

tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến “Đánh giá 

tình hình giải ngân vốn đầu tư 
nguồn vay nước ngoài 9 tháng đầu 

năm 2021 và thúc đẩy giải ngân 
năm 2021” 

Thứ Sáu 

08/10/2021 

 

Sáng: 8h00 (434) UBND tỉnh 

 Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020.  
 

 

 

Chiều: 14h00 (435) UBND tỉnh 

Họp xem xét địa bàn học sinh được 
hưởng chính sách bán trú năm học 

2021-2022 theo Nghị định số 
116/2016/NĐ-CP  

 

 

 

Sáng: 8h00 (197) Sở Nội vụ 
Họp thống nhất một số nội dung dự 
thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và 

Chương trình của UBND tỉnh về phát 
triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 – 2030  
 
 

Chiều: 14h00 (86) UBMTTQ tỉnh 

 Họp triển khai kế hoạch thực hiện 
CHỉ thị số 03-CT/TW, ngày 

19/5/2021 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với cuộc vận động 
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam" trong tình hình mới. 

  

Sáng: 8h00 (414) UBND tỉnh 
Làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Sao Bắc Việt  

 

Sáng: 8h00 (427) xã Hợp thành, 

huyện Cao Lộc 
Kiểm tra tình hình thực hiện xây 
dựng nông thôn mới tại xã Hợp 

Thành, huyện Cao Lộc   
 
 

Chiều: (433) UBND tỉnh 

Họp xem xét nội dung Kế hoạch 
đầu tư công năm 2022 và trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách 
địa phương và kết quả kiểm tra, rà 
soát các nội dung yêu cầu của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư tại Công điện 



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 
số 06/CĐ-BKHĐT  

 

Thứ Bẩy, CN 

09;10/10/2021 

    

Thứ Hai 

11/10/2021 

 

 

Chiều: 13h30 (428) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 
kỳ tháng 10 năm 2021 (kỳ 1)  

 

Sáng: 7h30 (140)  

Trường CĐ Sở Y tế 
Tham dự Hội Thi “Liên hoan tuyên 
truyền viên dân số” năm 2021 của 

tỉnh Lạng Sơn  

  

Thứ Ba 

12/10/2021 

 

Chiều: 13h30 (428) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 
kỳ tháng 10 năm 2021 (kỳ 1)  

 

 

 

  

Sáng: 8h00 (426) HĐND UBND 

tỉnh 
Dự Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt 
doanh nghiệp, doanh nhân và kỷ 
niệm ngày Doanh nhân Việt Nam  

 

Chiều: 14h00 (78) BQL KKTCK 
xem xét đề nghị của Công ty Phúc 

Khang và Công ty Bảo Nguyên  

 

 

 

 
Chiều: 14h00 (37) VP Tỉnh ủy 

 Họp Hội đồng Tư vấn xác định 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 
“Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức 

trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ 
dân phố trong điều kiện miền núi, 

biên giới, vùng dân tộc thiểu số của 
tỉnh Lạng Sơn” 

  

Thứ Tư 

13/10/2021 

Sáng: 7h30 (442) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh  

 

 

Chiều: 14h00 (580) UBND tỉnh 

Về việc tổ chức họp báo quý III 
năm 2021  

  

Sáng:     (442) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh 

 

 

Thứ Năm 

14/10/2021 

 

Sáng: 8h00 (234) Họp tại STC 

 

 

Chiều: 14h00 (446) UBND tỉnh 

Hội nghị sơ kết công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh  

 
Sáng: 8h00 (234) Họp tại STC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (234) Họp tại STC 

 

 

Chiều: 14h00 (233) họp tại STC 

Họp xác định phương án ghi thu ghi 
chi tiền bồi thường giải phóng mặt 
bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã 

ứng trước năm 2022 

 
Sáng: 8h00 (234) Họp tại STC 

 

 

 

 



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 Sáu 

15/10/2021 

 

Sáng: 7h30 (445) UBND tỉnh 

Họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư, nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn các Dự án nhóm 
B  
 
 

  

 

 

Chiều: 14h00 (232) họp tại STC 
Hội đồng thẩm định QĐ số 139/QĐ-
UBND thẩm định đề cương và dự 

toán chi tiết dự án Số hóa cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành năm 2021  

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (235) họp tại STC 

Thẩm định giá khởi điểm cây gỗ Sưa 
trong khuôn viên trụ sở UBND huyện 

Văn Lãng 
 

Chiều: 15h00 (577) KBNN tỉnh 

 Dự Hội nghị báo cáo kết quả hoạt 
động 9 tháng đầu năm 2021  

 

 

Sáng: 8h00 (439) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Kế hoạch của UBND tỉnh về triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 43-
NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải 

thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 
– 2025  

 
Chiều: 14h00 (452) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
sơ kết công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông 9 tháng và phương 
hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021  

 

Thứ Bẩy;CN 

16,17/10/2021 

 Sáng thứ bẩy: 9h00 (20690) 

Trường CĐYT 
Dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 

trường   

  

Thứ Hai 

18/10/2021 

  

 

 

Chiều: 14h00 (453) 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 (459) 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 Ba 

19/10/2021 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (805) VP HĐND tỉnh 

Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (79) BQL KKTCK 

Họp xem xét đề nghị của Hiệp hội ô 

Sáng: 8h00 (459) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 
năm thực hiện Nghị quyết số 13-

NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 
và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 

trong lĩnh vực nông nghiệp 

 

Sáng: 9h00 (458) Cục Thống kê 
 Hội nghị báo cáo nội dung của dự 
thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thống kê 

 



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 
tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

 

tô VN.  

 

 

Chiều: 14h00 (805) VP HĐND tỉnh 

Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ năm 
(Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

Thứ tư 

20/10/2021 

 

Sáng: 8h00 (454) UBND tỉnh 

Họp xem xét dự thảo Đề án thành 
lập, xây dựng và phát triển công 
viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và các 
văn bản 

 

Chiều: 14h00 (132) HĐND tỉnh 

Dự các Phiên họp của kỳ họp thứ 2 
QH XV 

 

   

Sáng: 8h00 (460) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét Báo cáo 

kết quả rà soát, đối chiếu khối 
lượng đất san lấp đối với các công 
trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn 
vốn ngân sách nhà nước phát sinh 

giai đoạn từ năm 2016 - 2020.  
 

Chiều: 14h00 (82) 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 

Thứ Năm 

21/10/2021 

Sáng: 8h00 (368) Nhà Khách A1 

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác kiểm tra, giám sát năm 2021 

 
(Cả ngày) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sáng: 8h30 (131) VP ĐĐBQH 

HĐND 
họp, kiểm tra đề nghị điều chỉnh BC 

KT-KT ĐTXD công trình Cải tạo, 
sửa chữa phòng làm việc cơ quan 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh Lạng Sơn  



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 Sáu 

22/10/2021 

 

Sáng: 8h00 (368) Nhà Khách A1 

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác kiểm tra, giám sát năm 2021 

 
 

 
Chiều: 14h00 (132) HĐND tỉnh 

Dự các Phiên họp của kỳ họp thứ 2 
QH XV 

  

 

Chiều: 14h00 (212) Sở Nội vụ 
 Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo 
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 
mức thưởng đối với tập thể, cá nhân 
lập thành tích cao trong các cuộc thi 
quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Sáng: 8h00 (238) họp tại STC 

Thẩm định phương án giá đất cụ thể 
làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất 
khi giao đất tái định cư cho người bị 
thu hồi đất dự án công viên bờ sông 
kỳ cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến 
đối diện khách sạn Đông Kinh), giá 
đất tại khu Tái định cư và dân cư 

Nam thành phố, xã Mai Pha, thành 
phố Lạng Sơn 

 

 

 

Chiều: 14h00 (463) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định khu vực thuộc nội thành 

của thành phố, thị trấn, khu dân cư 
không được phép chăn nuôi và Nghị 
quyết HĐND tỉnh thông qua mức giá 
sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021  

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (2162) Sở TT&TT 
Họp Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, 
chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng 

Sơn 

 

 

Chiều: 16h30 (469) UBND tỉnh 
Họp xem xét nội dung Kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-

2025 

Thứ Bẩy, CN 

23;24/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Sáng Chủ nhật: 9h00 (22122) 

HĐND & UBND huyện Lộc Bình 
Dự lễ khởi công, động thổ Dự án: 

Cầu Lộc Bình số 1  

 

Thứ Hai 

25/10/2021 

Sáng: 8h00 (461) TTHN tỉnh 

Dự Lễ tôn vinh Danh hiệu “Công 
dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất; 

Tổng kết phong trào thi đua đặc 
biệt và trao giải các cuộc thi chào 
mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập 

tỉnh Lạng Sơn  
 

Chiều: 15h00 (821) (813) HĐND & 

UBND tỉnh 

Họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ 
họp thường lệ cuối năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13h30 (479) Sở TN&MT 

Họp xin ý kiến công tác GPMB định 
kỳ tháng 10/2021 

 

 

 

Chiều: 14h00 (242) họp tại STC 

Họp thẩm định Văn Quan, Bình Gia 

 

Sáng: 8h00 (473) H. Chi Lăng 
Kiểm tra tình hình thực hiện xây 
dựng nông thôn mới tại xã Quan 

Sơn, huyện Chi Lăng 



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 

26/10/2021 

 

Sáng: 7h30 (466) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 
kỳ tháng 10 năm 2021 (kỳ 2) 

 
Chiều: 13h30 (466) UBND tỉnh 

 

 
 

Sáng: 8h00 (243) Họp tại STC 
Họp thống nhất điều chỉnh tăng hệ 
số điều chỉnh giá đát để làm căn cứ 
phê duyệt giá khởi điểm các khu đất 

tại huyện Hữu Lũng 
 
 

Chiều: 14h00 (245) họp tại STC 
 họp thẩm định dự toán thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác huyện Bắc Sơn, 
Lộc Bình 

 

 

Sáng: 8h00 (158) UBND t. phố 
Kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng 
duyệt diễn tập phòng cháy, chữa 
cháy rừng thành phố Lạng Sơn 

năm 2021 

 

Thứ tư 

27/10/2021 

 

Sáng: 8h00 (471) 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   
 

 

 

Chiều: 14h00 (244) họp tại STC 

Thảo luận dự toán thu, chi ngân 
sách Nhà nước năm 2022  

 

Sáng: 8h00 (472) H. Hữu Lũng 
Kiểm tra công tác xây dựng nông 

thôn mới và tình hình thực hiện một 
số đề án, chính sách lĩnh vực nông 

nghiệp 
trên địa bàn xã Yên Thịnh, huyện 

Hữu Lũng 

 

Sáng: 8h00 (246); (247) Họp tại STC 

về việc thẩm định dự toán và kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ thu 
gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 
thực hiện theo hình thức đấu thầu, 

kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
thực hiện theo hình thức đặt hàng từ 

ngày 01/01/2022 đến hết ngày 
31/12/2025 của huyện Tràng Định  

 

 

Chiều: 14h00 (143) HĐND tỉnh 

Dự các phiên họp tại kỳ 2, Quốc hội 
khoá XV 

Sáng: 8h00 (474) xã Tân Mỹ, H. 

Văn Lãng 
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án 
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

và nhà xưởng Phúc Khang 

Thứ năm  

28/10/2021 

 

Sáng: 7h30 (466) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 
kỳ tháng 10 năm 2021 (kỳ 2) 

 
 

Chiều: 13h30 (466) UBND tỉnh  

 
Sáng: 8h00 (143) HĐND tỉnh 

Dự các phiên họp tại kỳ 2, Quốc hội 
khoá XV 

 

 

 

Chiều: 14h00 (136) Sở Xây dựng 

Về việc xem xét nội dung dự thảo 
công bố công khai các khu vực được 

thực hiện dự án xây dựng kinh 
doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết 
hợp cho thuê được chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất dưới hình thức 
phân lô, bán nền trước khi tổ chức 

thực hiện các dự án đầu tư 

 

 

Sáng: 8h00 (83) NK Tỉnh ủy 
Dự hội nghị triển triển khai, hướng 

dẫn thực hiện Nghị quyết 
15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 
của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung 
một số điều NQ 08/2019/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2019 về chính sách đặc 
thù khuyến khích đầu tư, phát triển 
hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2020-2025 



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 
 

Chiều: 14h00 (248) Họp tại STC 

Họp thẩm định dự toán kinh phí và 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ 

thu gom, vận chuyển, xử lý rác 
huyện Đình Lập, Cao Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 

29/10/2021 

 

Sáng: 8h00 (143) HĐND tỉnh 

Dự các phiên họp tại kỳ 2, Quốc hội 
khoá XV 

 

Chiều: 14h00 (250) họp tại STC 
Họp trực tuyến xem xét đề xuất xây 
dựng chính sách đối với học sinh 

hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, 
thôn không còn thuộc diện đặc biệt 

khó khăn 

Sáng: 7h30- 8h00 (87) Nhà TĐTT 
Dự khai mạc, tổng kết Giải Bóng 

chuyền hơi tỉnh Lạng Sơn năm 2021 
 

Sáng: 8h30 (245)  

Hội thảo Công bố 05 chuẩn mực kế 
toán công Việt Nam đợt 1  

 

 

Sáng: 8h30 (241) họp tại STC 

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn sử 
dụng Hệ thống thông tin quản lý, 
giám sát vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp  
 

Sáng: 8h00 (633) H. Văn Quan 

Kiểm tra công tác xây dựng nông 
thôn mới và tình hình thực hiện một 
số đề án, chính sách lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn xã Điềm He, 
huyện Văn Quan 

 

 

Chiều: 14h00 (249) THPT DTNT 
 Kiểm tra thực trạng và xem xét đề 
xuất chủ trương mua sắm cơ sở 
vật chất Trường THPT DTNT tỉnh 

và cải tạo, sửa chữa Trường THPT 
chuyên Chu Văn An 

 

Thứ Bẩy 

30/10/2021 

    

Sáng: 8h00 (143) HĐND tỉnh 

Dự các phiên họp tại kỳ 2, Quốc hội 
khoá XV  

 

 


