
Lịch công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 
 

Ngày,tháng, 

năm 
Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn 

Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc Sở 

Thứ Tư 

01/12/2021 

 Sáng: 8h00 (525) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét nội dung trình 
của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng 

Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường đối 
với dự thảo Chỉ thị và dự thảo Kế hoạch 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 

Chiều: 14h00 (81) Sở Công thương 
Xem xét việc xây dựng kế hoạch thực 

hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình 
ổn thị trường trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2021 
Chiều: 14h00 (521) UBND tỉnh 

Dự họp trực tuyến 3 cấp về tăng cường 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

 

 

. 
Sáng: 8h00 (1333) Công an tỉnh 

Dự Hội nghị triển khai thực hiện 
Kết luận số 02-KL/TW và Quyết 
định số 630/QĐ-TTg về công tác 

phòng cháy, chữa cháy 

    Thứ Năm 

02/12/2021 

 

 
 
 
 

Sáng: 8h00 (524) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề kiểm điểm tiến độ công 
tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng 
điểm và thống nhất phương án giải quyết 
khó khăn, vướng mắc trong giải phóng 

mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh (kỳ 
tháng 11/2021) 

 
Chiều: 13h30 (526) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh 

Chiều: 16h00 (272) họp tại STC 
Họp thống nhất báo cáo bổ sung, làm rõ 
một số nội dung liên quan đến đề xuất 

danh mục, bố trí kinh phí cắm mốc hành 
lang bảo vệ nguồn nước hồ Tà Keo, hồ 

Pò Khoang huyện Lộc Bình 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ngày,tháng, 

năm 
Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn 

Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc Sở 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ Sáu 

03/12/2021 

 

  
  

Sáng: 8h00 (274) BHXH thành phố 

 về việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công 
là trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội thành 
phố (cũ) cho Bệnh viện Phục hồi chức 

năng thuộc Sở Y tế để sử dụng cho mục 
đích hoạt động khám, chữa bệnh 

Sáng: 8h00 (86) NK Hoa Sim 
Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội 
khuyết tật và bảo vệ trẻ em năm 

2021 
Sáng: 7h30 (24974) NK Tỉnh ủy 
Dự Đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần 

thứ 2 (2021 - 2026) 
 

Sáng: (26) UBND Tỉnh 
Họp xem xét nội dung đề xuất hỗ 

trợ kinh phí cho các lực lượng 
tham gia các chốt kiểm dịch y tế 

liên ngành phòng, chống dịch 
Covid-19 tại các tuyến Quốc lộ 

trên địa bàn tỉnh 
 

Chiều: 14h00 (273) Chi Cục 
Thủy lợi 

Thông qua Dự thảo kết luận 
thanh tra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy; CN 

04;05/12/2021 

 

 

Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (271) họp tại STC 

Họp thẩm định giá đất cụ thể: (1) xác định 
giá khởi điểm đấu giá quyền thuê thửa 

đất số 156 mảnh trích đo địa chính số 10-
2019 tại Khu Phi thuế quan thuộc Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

 

  Sáng Chủ nhật: 7h30 (187) HĐND 

tỉnh 

Dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 
2021: Phục hồi và Phát triển bền 

vững 
 

(Cả ngày) 

Thứ Hai     



Ngày,tháng, 

năm 
Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn 

Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc Sở 
06/12/2021    

 
 

Chiều: 14h00 (504) Tỉnh ủy 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 
thứ Sáu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 

07/12/2021 

 

 
 

 
Sáng: 8h00 (532) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét kết quả kiểm tra 
rà soát các hồ sơ cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, việc tách các 
thửa đất, việc giao dịch quyền sử dụng 
đất đối với khu đất sau Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn thuộc xã Hợp Thành, 
huyện Cao Lộc; xem xét việc đề nghị bán 
nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa 

bàn phường Hoàng Văn Thụ, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (569) Sở TN&MT 
Họp giải quyết KKVM DA Trụ sở CA 

huuyện Hữu Lũng thuộc Công an tỉnh 

 

 

 

 

 

 
Sáng: 8h00 (529) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị 
quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 
10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 
năm 2012 trong lĩnh vực phi nông 

nghiệp 
 

 

 

 

Chiều: 14h00 (279) Họp tại STC 

 Họp xem xét hỗ trợ các lực 
lượng tham gia chốt chống dịch 
Covid-19 tại khu vực cửa khẩu 

 

 

Chiều: 16h00 (535) UBND tỉnh 

Họp Hội đồng cử tuyển năm 2021 

 

Sáng: 8h15 (277) Cửa khẩu Tân 

Thanh 

 Kiểm tra, họp xem xét đề xuất của 
Sở Thông tin và Truyền thông về 

việc trang bị máy tính để bàn, máy 
tính bảng cho các lực lượng chức 

năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu 
Nghi và cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị và cửa khẩu Tân Thanh khai 
tác, sử dụng Nền tảng cửa khẩu số 

Thứ Tư 

08/12/2021 

Sáng: 8h00 (1018) HĐND- UBND 

tỉnh 

Dự kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh 
(Cả ngày) 

Sáng: 8h00 (958) HĐND-UBND tỉnh 
 Dự kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 

2026 

 

 

Chiều: 14h00 (83) Sở Công thương 

Họp xem xét, thống nhất nội dung 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 45-NQ/TU ngày 01/9/2021 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 



Ngày,tháng, 

năm 
Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn 

Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc Sở 
(cả ngày) 

 

phát triển công nghiệp 

Thứ Năm 

09/12/2021 

Sáng: 8h00 (1018) HĐND- UBND 

tỉnh 

Dự kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh 
(Cả ngày) 

  

 

Sáng: 8h00 (688) TTHN tỉnh 

Về việc mời dự Hội nghị cán bộ 
toàn quốc quán triệt, triển khai Kết 
luận, Quy định của Trung ương về 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (688) TTHN tỉnh 

Về việc mời dự Hội nghị cán bộ toàn quốc 
quán triệt, triển khai Kết luận, Quy định 

của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng 

 

Sáng: 8h00 (958) HĐND-UBND tỉnh 
 Dự kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 

2026 
(cả ngày) 

  

Sáng: 8h00 (688) TTHN tỉnh 

Về việc mời dự Hội nghị cán bộ 
toàn quốc quán triệt, triển khai 
Kết luận, Quy định của Trung 
ương về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng 
 

Sáng: 8h00 (688) TTHN tỉnh 

Về việc mời dự Hội nghị cán bộ 
toàn quốc quán triệt, triển khai Kết 
luận, Quy định của Trung ương về 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
 

Thứ Sáu 

10/12/2021 

 

Sáng: 8h00 (537) UBND tỉnh 

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

Sáng: 8h00 (958) HĐND-UBND tỉnh 
 Dự kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 

2026 
Sáng: 8h00 (574) Sở TN&MT 

v.v xem xét lại giá đất cụ thể để tính tiền 
sử dụng đất… 

 

  

Thứ Bẩy, CN 

11;12/12/2021 

 Chiều thứ Bẩy: 14h30 (284) họp tại 

STC 
 Họp Tổ chuyên viên giúp việc của Hội 

đồng thẩm định giá hóa chất, vật tự làm 
xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time 

PCR) phát hiện bệnh nhân Covid-19.  
 

Sáng Chủ nhật: 8h30 (283) họp tại STC 
 Họp Hội đồng thẩm định giá hoas chất, 
vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử 
(Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân 

Covid-19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ngày,tháng, 

năm 
Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn 

Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc Sở 

Thứ Hai 

13/12/2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (179) UBND h. Lộc 

Bình 

v.v tổ chức giám sát chuyên đề 
việc thực hiện các NQ của 

UBTVQH về việc sắp xếp các đơn 
vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trong giai đoạn 2019-2021 

 

Sáng: 8h00 (540) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn 

một số nội dung tại Quyết định số 
468/QĐ-TTg và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP. 
 

 
Chiều: 14h00 (97) Ban QLKKTCK 
v.v hoàn thiện dự thảo Quyết định 
ban hành Quy chế phối hợp quản 

lý nhà nước tại Khu KTCK, các Khu 
công nghiệp, các cửa khẩu ngoài 
Khu KTCK giữa Ban Quản lý Khu 
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn với 

các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố 

 
Chiều: 13h30 (543) H. Đình Lập 

 Kiểm tra tình hình thực hiện dự án 
Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 
Km3+700-Km18); dự án cầu Lộc 
Bình số 1, đường giao thông và 

khu tái định cư xã Lục Thôn và dự 
án đường Khau Bân - Còn Quan - 

Nà Lừa, huyện Đình Lập 
 

Thứ Ba 

14/12/2021 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (131) Tỉnh ủy Lạng 

Sơn 

Lịch làm việc của Thường trực 
Tỉnh uỷ với Nhà đầu tư dự án Đầu 

tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn (dự án thành 

phần 2: đoạn Hữu Nghị - Chi 
Lăng).  

Sáng: 8h00 (282) họp tại STC 
Họp thẩm định giá dịch vụ xe ra vào bến 

của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân 
Cương (CK Hữu Nghị), Công ty cổ phần 
vận tải thương mại Bảo Nguyên (CK Tân 

Thanh) 

 

Chiều: 14h00 (542) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét Phương án sắp 
xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo 
quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-
CP của Chính phủ; dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh 
phê duyệt tổng số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa 
tự đảm bảo chi thường xuyên của tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022 

 

 

 

Sáng: 8h00 (561) Thanh tra tỉnh 

v.v xin ý kiến một số nội dung 

có liên quan đến công tác QLNN 

về đất đai trên địa bàn Huyện 

Lộc Bình 



Ngày,tháng, 

năm 
Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn 

Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc Sở 
 

Chiều: 14h00 (280) 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 khối 3, phường Hoàng Văn Thụ 

 
 

 

Thứ tư 

15/12/2021 

Sáng: 8h30 (25876) KS Vinpearl 

Dự lễ công bố biểu trưng (Logo) 
và khẩu hiệu (SLOGAN) Du lịch 

tỉnh Lạng Sơn  
 
 
 
 

 

 

Chiều: 14h00 (285) họp tại STC 
Họp Hội đồng TTHS theo yêu cầu số 21 

  

Thứ Năm 

16/12/2021 

Sáng: 7h30 (170) HĐND – UBND 

thành phố 

Dự Kỳ họp thứ Tư (kỳ cuối năm 
2021) HĐND thành phố Lạng Sơn 
Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026  

 

 

Chiều: 14h00 (549) UBND tỉnh 

Họp trực tuyến về phòng chống 
dịch COVID-19 

 

 

Chiều: 14h00 (588) Sở TN&MT 
Họp thống nhất phương án giao đất cho 
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng 

Dương  

Sáng: 7h30 (112) NK Tỉnh ủy 

Dự Hội nghị tổng kết thực hiện 
Kết luận số 61-KL/TW năm 2021 
và tổng kết công tác Hội, phong 
trào nông dân năm 2021, triển 

khai nhiệm vụ năm 2022 

 

Chiều: 14h00 (13) Hội trường 

BCH Quân sự tỉnh 
Hội nghị lần thứ Bẩy Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
khóa XIV, nhiệm kỳ 2019- 2024 

 

 

Sáng: 8h00 (545) UBND tỉnh 

Họp rà soát tình hình thực hiện, 
đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2021  

Thứ Sáu 

17/12/2021 

Sáng: 8h00 (287) họp tại STC 

Dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp 
loại tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở 

Tài chính 

 

 

 

Sáng: 8h00 (170) HĐND – UBND 

thành phố 

Dự Kỳ họp thứ Tư (kỳ cuối năm 
2021) HĐND thành phố Lạng Sơn 
Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026  

 

Sáng: 8h00 (287) họp tại STC 

Dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập 
thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Tài chính 

 

 

 

Chiều: 14h00 (26432) Công an tỉnh 
 Họp Hội đồng thẩm định, xét duyệt, đánh 
giá, chấm điểm tiêu chí " An toàn về an 

ninh, trật tự".  

Sáng: 8h00 (287) họp tại STC 

Dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp 
loại tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở 

Tài chính 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (287) họp tại STC 

Dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp 
loại tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở 

Tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ngày,tháng, 

năm 
Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn 

Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc Sở 
 

Chiều: 14h00 (46) VP Tỉnh ủy 

Hội đồng Tư vấn giao trực tiếp tổ 
chức và cá nhân chủ trì thực hiện 
đề tài: "Một số vấn đề nhằm 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"  
 

Chiều: 14h00 (547) UBND tỉnh 

Dự Lễ khai trương Trung tâm 
thông tin chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy 

18/12/2021 

 

 

 

 

  

 

Chủ nhật 

19/12/2021 

 

 

Chiều: 14h00 (56) họp tại STC 

dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, 
xếp loại tập thể, cá nhân Ban 
Chấp hành Đảng bộ Tài chính 

năm 2021 

 

 
Chiều: 14h00 (56) họp tại STC 

dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ 

Tài chính năm 2021 

 

 

Chiều: 14h00 (56) họp tại STC 

dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, 
xếp loại tập thể, cá nhân Ban 
Chấp hành Đảng bộ Tài chính 

năm 2021 

 

 

Chiều: 14h00 (56) họp tại STC 

dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, 
xếp loại tập thể, cá nhân Ban Chấp 
hành Đảng bộ Tài chính năm 2021 

Thứ Hai 

20/12/2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 

21/12/2021 

  

 

 

 

Sáng: 7h30 (550) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
triển khai công tác tư pháp năm 

2022  

 

 

Chiều: 14h15 (292) bãi xe khu phi 

thuế quan 

kiểm tra, họp xem xét đề nghị lắp 
đặt chốt kiểm soát điều tiết giao 

thông, phòng chống dịch và nhà vệ 
sinh di động tại khu vực đường 

chuyên dụng xuất nhập khẩu hàng 
hoá cửa khẩu Tân Thanh  

 
 
 
 



Ngày,tháng, 

năm 
Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn 

Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc Sở 
 

Thứ Tư 

22/12/2021 

Sáng: 8h00 (553) UBND tỉnh 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
triển khai thi hành Luật Phòng, 
chống ma túy; công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 và vệ sinh, 
an toàn thực phẩm 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (293) họp tại STC 

họp xem xét đề nghị chuyển 
nguồn dự toán NSNN năm 2021 
sang năm 2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
 

  

 

Sáng: 8h45 (185) Sở NN&PTNT 

Dự Hội nghị công bố Chiến lược 
quốc gia về cấp nước sạch và vệ 

sinh nông thôn đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 

 
 

Chiều: 14h00 (554) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 
công tác năm 2021 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2021 ngành Thông 
tin và Truyền thông 

Thứ Năm 

23/12/2021 

Sáng: 7h30 (548) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 
kỳ tháng 12 năm 2021 

 

    Chiều: 14h00 

 

Sáng: 8h30 (312) họp tại STC 

v.v Giới thiệu cơ chế, chính sách 

chuyển đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần 

 

 

 

 

Sáng: 8h30 (616) Sở TN&MT 
Dự Hội thảo tổng kết thi hành Luật 
đất đai và xây dựng Dự án Luật đất 

đai (sửa đổi 

Thứ Sáu 

24/12/2021 

 
Sáng: 7h30 (552) BCH Quân sự  

tỉnh 
Dự Hội nghị tổng kết công tác 

quốc phòng địa phương, công tác 
giáo dục quốc phòng và an ninh 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

năm 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (1033) UBND tỉnh 

Hội nghị giao ban trực tuyến giữa 
Thường trực HĐND tỉnh với 

Thường trực HĐND cấp huyện, 
Thường trực HĐND cấp xã về 
tình hình kết quả công tác năm 

2021; Chương trình công tác năm 
2022 

 

 

Chiều: 14h00 (28) UBND tỉnh 

Họp xem xét nội dung trình phê 
duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ 
nghèo, hộ chính sách xã hội trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 
2018 đến nay.  

 

 

Sáng: 8h00 (88) Sở Công thương 

Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, 
huyện Bắc Sơn 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (538) Tỉnh ủy 

V/v Dự Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc tổng kết Nghị quyết số 21-

NQ/TW 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ngày,tháng, 

năm 
Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn 

Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc Sở 
 

Thứ Bẩy 

25/12/2021 

  

Sáng: 8h00 (618) Sở TN&MT 
Dự Hội nghị triển khai Dự án do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện  

 

Sáng: (26959) TTHN The Pride 

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày 

dân số Việt Nam  

 

Sáng: 9h00 (02) TTHN The Pride 

Dự Đại hội Kiến trúc sư tỉnh Lạng 
Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2021-2025 

 

Chủ nhật 

26/12/2021 

 
Chiều: 14h00 (560) UBND tỉnh 

Dự họp trực tuyến về tháo gỡ khó 
khăn trong hoạt động xuất nhập 
khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên 

giới phía Bắc  

   

Thứ Hai 

27/12/2021 

 
 

Chiều: 14h00 (108) Sở KH&ĐT  
 Họp thống nhất nội dung góp ý 

kiến dự thảo sửa đổi Quy chế làm 
việc của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh 
 

 

 

Chiều: 13h30 (624) Sở TN&MT 
Họp giải quyết KKVM trong công tác 

GPMB tháng 12/2021  

  

 

 

Chiều: 14h00 (294) họp tại STC 

 họp dự kiến chấm điểm Tổng kết 
công tác Thi đua khen thưởng năm 

2021 

Thứ Ba 

28/12/2021 

 
 
 
 

Chiều: 14h00 (557) HĐND – 
UBND tỉnh 

 Dự Hội nghị công bố kết quả Bộ 
chỉ số đánh giá năng lực cạnh 
tranh các sở, ban, ngành và 

UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh 
Lạng Sơn năm 2021  

Sáng: 8h00 (298) họp tại STC 
 Họp thẩm định dự toán quản lý vận hành 
hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 
thành phố Lạng Sơn; giá dịch vụ thoát 
nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022 

 
Chiều: 14h00 (626) Sở TN&MT 

v.v xem xét giả quyết vướng mắc thực 
hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư các dự án trên địa bàn thành phố Lạng 
Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (577) Cục Thông kê 

Họp báo công bố số liệu thống kê 
kinh tế - xã hội năm 2021;Công bố 
kết quả Điều tra nông thôn nông 

nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Lạng 
Sơn 

Thứ Tư 

29/12/2021 

 
 
 

Chiều 14h00 (565) UBND tỉnh 
 Dự làm việc với Đoàn công tác 
của Bộ Công Thương về xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua các cửa 
khẩu biên giới phía Bắc  

Sáng: 8h00 (627) Sở TN&MT 

Họp thống nhất xác định giá khởi điểm 
đấu giá quyền sử dụng 2.258,2 m2 để 

thực hiện Dự án kinh doanh nhà ở để bán 
khu đất Tinh Dầu Khối 3, phường Vĩnh 
Trại tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

Chiều; 14h00 (299) họp tại STC 
Họp thẩm định phương án giá đất cụ thể 

Sáng: 8h00 (564) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 
năm 2021 và triển khai 

kế hoạch năm 2022 ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
 

Sáng: 8h00 (297) họp tại STC 

Thẩm định quyết toán kinh phí tổ 
chức các hoạt động Kỷ niệm 190 

Sáng: 8h30 (160) (282) Sở Xây dựng 

Họp Thẩm định Đề án đề nghị công 
nhận thị trấn Đình Lập, thị trấn 
Nông trường Thái Bình, huyện 
Đình Lập đạt tiêu chuẩn đô thị loại 
V 
Chiều 14h00 (161) (281) UBND tỉnh 

Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch, đồ 
án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 
dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt 



Ngày,tháng, 

năm 
Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn 

Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Anh Yến 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Đỗ Đức Thịnh 

Phó Giám đốc Sở 
Đồng chí Nguyễn Văn Lực 

Phó Giám đốc Sở 
làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà 

nước thu hồi đất  
năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 

Sơn 

 

 

Chiều: 14h00 (558) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Đề án "Tăng cường, nâng cao 

hiệu quả công tác ngoại giao kinh 
tế tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 

2025"  

của UBND tỉnh   

Thứ Năm 

30/12/2021 

   

 

 

Chiều: 14h00 (562) UBND tỉnh 

 Họp thẩm định, xét công nhận 
các xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao năm 2021 

 

Sáng: 8h00 (559) UBND tỉnh 

Dự làm việc với Đoàn giám sát của 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

 
 

Chiều: 14h00 (561) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét tiến độ 
thực hiện quyết toán các hạng mục 

công trình, nghiệm thu bàn giao 
đưa vào sử dụng Bệnh viên đa 

khoa 700 giường 

Thứ Sáu 

31/12/2021 

 
 

Chiều: 15h00 (566) KBNN tỉnh 

V/v động viên ngành tài chính, 
ngân hàng công tác quyết toán 

năm 2021 

Sáng: 8h00 (563) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 

năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 
2022 ngành Tài nguyên và Môi trường 

 
 

Chiều: 15h00 (566) KBNN tỉnh 

V/v động viên ngành tài chính, ngân hàng 
công tác quyết toán năm 2021 

 

Sáng: 8h00 (567) UBND tỉnh 

 Họp chuyên đề xem xét thống 
nhất phương án giải quyết kiến 
nghị và đề xuất hỗ trợ người lao 

động của Trại giống rau Thất Khê, 
huyện Tràng Định 

 

 

 

 

Chiều: 15h00 (566) KBNN tỉnh 

V/v động viên ngành tài chính, 
ngân hàng công tác quyết toán 

năm 2021 

 

 

 

Chiều: 15h00 (566) KBNN tỉnh 

V/v động viên ngành tài chính, 
ngân hàng công tác quyết toán 

năm 2021 

 


