
 

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 Hai 

01/11/2021 

 Sáng: 8h00 (477) TTHN tỉnh 
Dự tổng duyệt Lễ kỷ niệm 190 năm 

ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 
(04/11/1831 -04/11/2021) 

  

Thứ Ba 

02/11/2021 

 

Sáng: 7h30 (478) UBND tỉnh 

 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh  

 
 

Chiều: Họp BTC Tỉnh ủy 

 

 

 

Chiều: 14h00 (254) họp tại STC 
Họp phân bổ dự toán kinh phí bảo 
đảm an toàn giao thông năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (478) UBND tỉnh 

 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh 

 

 

 

Trưa: 11h00 (22473) NK Tỉnh ủy 

Dự bữa cơm thân mật với Đại biểu 
cưu TNXP  

 

Thứ Tư  

03/11/2021 

   

Sáng: 8h30 (255) họp tại STC 

Họp Hội đồng tố tụng hình sự 
(ĐTDĐ-YC20) 

 

 

Chiều: 15h00 (1341) Cục QLTT tỉnh 

Họp tham vấn vụ việc (Đội QLTT số 
6) 

 

Sáng: 8h00 (479) UBND tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn phân cấp thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng, thiết kế xây dựng triển khai 
sau thiết kế cơ sở của dự án đầu 

tư xây dựng công trình trên địa bàn 
tỉnh; xem xét tiến độ quyết toán 

hoàn thành dự án Khu đô thị Phú 
Lộc IV, thành phố Lạng Sơn  

 
Chiều: 14h00 (140) Sở Xây dựng 

 Xem xét xác nhận quy mô lập quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu 

dân cư mới Sơn Hà, xã Sơn Hà, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 
 
 
 
 
 

Thứ Năm     



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 
04/11/2021 Sáng: 9h00 (22275) TTHN tỉnh 

Dự Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành 
lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831- 

04/11/2021)  
 

 

Chiều: 14h00 (487) UBND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

trong quản lý nhà nước   
  
 

 

 

Sáng: 9h00 (257) họp tại STC 

 Họp trực tuyến Hội thảo giới thiệu 
Sổ tay Hướng dẫn triển khai công 

tác kiểm toán nội bộ  
 

Chiều: 15h00 (86) H. Tràng Định 

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

năng cân đối vốn dự án Đường nội 
bộ khu vực cửa khẩu Bình Nghi, 

H. Tràng Định 

Thứ Sáu 

05/11/2021 

Sáng: 8h00 (468) TTHN tỉnh 

v.v tuyên dương, vinh danh điển 
hình tiên tiến trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 

2021 

Sáng: 8h00 (487) h. Tràng Định 
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 Quốc Khánh, huyện 

Tràng Định 

Sáng: 8h00 (235) Sở TN&MT 

Thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 của cấp huyện 

 

 

 

Thứ Bẩy, CN 

06;07/11/2021 

 

    

Thứ Hai 

08/11/2021 

  Sáng: 8h00 (500) UBND tỉnh 

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu 
nại tỉnh 

 
Chiều: 14h00 (235) Sở TN&MT 

Thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 của cấp huyện 

 

Sáng: 8h30 (88) Sở KHĐT 

Họp dự án sử dụng vốn đầu tư 
công năm 2021 có tỷ lệ giải ngân 
thấp đến ngày 31/10/2021 và đề 

xuất phương án điều hòa 
 
 

Sáng: 9h00 (866) 
 VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh 

 Họp thẩm tra của BPC 
 

 

Thứ Ba 

09/11/2021 

 Sáng: 8h00 (485) Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh 
 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi 
và Công ước La Hay số 33  

 

Sáng: 8h00 (87) Sở KH&ĐT 

Về việc xem xét lựa chọn Hợp tác xã 
tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, 
nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu 
mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  
 

 

Sáng: 7hh30 (143) UBND tỉnh 

Thẩm định các Nhiệm vụ và Đồ án 
quy hoạch xây dựng quy hoạch đô 

thị trên địa bàn 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 
Chiều: 14h00 (235) Sở TN&MT 

Thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 của cấp huyện 

 

 

Thứ Tư 

10/11/2021 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (497) HĐND- UBND 

tỉnh 

Họp chuyên đề xem xét các dự 
thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 
 

 

 Chiều: 15h00 (499) 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 (490) 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 10/2021)  
 

Sáng: 8h00 (144) Sở NN&PTNT 

Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 
định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác Dự 
án khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn  

 
Chiều: 14h00 (141) Sở NN&PTNT 
Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác Dự 
án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - 
Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn  
 

Chiều: 14h00 (235) Sở TN&MT 

Thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 của cấp huyện 

 

 

Thứ Năm 

11/11/2021 

Sáng: 7h30 (486) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 
kỳ tháng 11 năm 2021 

 
(Cả ngày) 

 Sáng: 8h00 (4297) Sở Tư pháp 

Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị 
quyết quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm 
định cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 
thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Chiều: 14h00 (235) Sở TN&MT 

Thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 của cấp huyện 

 
 

 

Sáng: 8h00 (1400) Cục Thuế tỉnh 

Họp thống nhất về đối tượng phải 
kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí 

BVMT đối với hoạt động san lấp 
đất, đá của các công trình XDCB 

bằng nguồn vốn nhà nước 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 15h00 (23) UBND tỉnh 

Họp xem xét, thống nhất xác định cơ 
quan thực hiện mua sắm xe ô tô cứu 

thương 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 

12/11/2021 

  

Sáng: 8h00 (24) UBND tỉnh 
 Họp xem xét đề xuất đặt hàng cung 
cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 
hoạt động kinh tế giao thông vận tải 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (264) họp tại STC 
 Họp xem xét nguồn và dự toán kinh 
phí xây dựng 02 Đề án do Sở Công 

Thương trình 
 
 
 
 
 

Chiều: 14h00 (3359) (3360) UBND 
tỉnh 

dự Buổi làm việc với Đoàn công tác 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Sáng: 8h00 (108) TTHN tỉnh 

Dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực 
tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh với cán bộ, hội viên nông dân, 

năm 2021 

 

Sáng: 8h00 (22916) The Pride 

 dự Đại hội Hội Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tỉnh Lạng Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 

2021-2025 
 
 
 

Chiều: 14h00 (235) Sở TN&MT 

Thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 của cấp huyện 

 

Chiều: 14h00 (262) họp tại STC 

Mời họp Tổ công tác thẩm tra quyết 
toán dự án: Đầu tư xây dựng tuyến 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn  
 

 

 

Sáng: 8h00 (90) Sở KH&ĐT 

Xem xét thống nhất thay thế cơ 
quan thực hiện nhiệm vụ của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện các dự án đầu tư theo 
hình thức đối tác công tư (PPP), 

loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển 
giao (BT) trên địa bàn huyện Lộc 

Bình 

 

 

 

Sáng: 8h00 (4566) Công an tỉnh 

Dự Lễ công bố quyết định của Bộ 
Công an v.v thành lập Phòng An 
ninh mạng, chống tội phạm sử 

dụng CN cao công an tỉnh  
 

 

 

 

Thứ Bẩy 

13/11/2021 

   Sáng: 8h00 (143) Sở NN&PTNT 

Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 
định chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác 
Dự án Đầu tư mở rộng nâng công 

suất mỏ Than Na Dương  
 

Chiều: 14h00 (142) Sở NN&PTNT 

Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 
định chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác 
Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao 
tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - 

Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  



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 

Chủ Nhật 

14/11/2021 

Sáng: 7h00 (15) Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh 

Khám sức khỏe định kỳ đối với cán 
bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý năm 2021  
 
 
 
 
 
 

Chiều: 14h00 (495) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị miền Bắc góp ý Báo 
cáo Tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khoá 

XI 

Sáng: 7h00 (15) Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh 

Khám sức khỏe định kỳ đối với cán 
bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý năm 2021 
 

Sáng: 8h00 (17) h. Tràng Định 
dự Lễ khánh thành Nhà Văn hóa 

thôn Bó Luông và dự ngày hội Đại 
Đoàn kết toàn dân tộc thôn Bó Luông 

xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định 
 

Sáng: 9h00 (46) NK Hoa Sim 
v.v Tọa đàm kỷ niệm 15 năm thành 

lập hội Cựu giáo chức tỉnh Lạng Sơn 
 
 

 

Sáng: 7h00 (15) Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh 

Khám sức khỏe định kỳ đối với cán 
bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý năm 2021 

Sáng: 7h00 (15) Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh 

Khám sức khỏe định kỳ đối với cán 
bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý năm 2021  

Thứ Hai 

15/11/2021 

  

 

 

Chiều: 14h00 (500) UBND tỉnh 

Dự họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 33-

CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP ngày 
20/11/2014 của Chính phủ  

Sáng: 8h00 (65) Sở LĐTBXH 

Họp - Thống nhất phương án giải 
quyết kiến nghị, đề xuất hỗ trợ người 

lao động Trại giống rau Thất Khê 
(giải thể năm 1997) 

 

Sáng: 7h30 (263) Xã Thụy Hùng 

Khảo sát và xem xét đề nghị mở 
rộng địa bàn thu gom, vận chuyển, 
xử lý rác thải của UBND huyện Cao 

Lộc 
 

Chiều: 14h00 (266) họp tại STC 
Họp Thẩm định nội dung sửa đổi, bổ 
sung một số Quy định và Bảng giá 
đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020 - 2024 

 

Sáng: 8h00 (260) UBND tỉnh 

Họp xem xét dự thảo Báo cáo của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện công tác 

quản lý các hoạt động khu kinh tế 
cửa khẩu và cửa khẩu, lối mở biên 

giới 
 

Chiều: 14h00 (502) UBND tỉnh 

Họp đánh giá số liệu GRDP ước 
tính năm 2021  

Thứ Ba 

16/11/2021 

Sáng: 7h30 (494) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 
kỳ tháng 11 năm 2021 (kỳ 2)  

Cả ngày 

 

 

Chiều: 14h00 (97) Sở VHTT&DL 

 Họp góp ý nội dung dự thảo Kế 
hoạch của UBND tỉnh về thực hiện 
chương trình chuyển đổi số ngành 

thư viện  

  

 

Chiều: 14h00 (4323) Sở Tư pháp 

 Tham dự cuộc kiểm tra công tác 
BTNN trên địa bàn 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 Tư 

17/11/2021 

 

  

 

Chiều: 14h00 (68) Sở LĐTB&XH 

Họp xem xét đơn đề nghị của bà 
Nông Thị Minh Hồng liên quan đến 
dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng 
nghĩa trang liệt sĩ thành phố giai 

đoạn 1 

 

Sáng: 8h00 (530) Sở TN&MT 

Xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo giải 
quyết kien nghi của Cty TNHH 

Hoang Vu v.v truy thu tien thue dat 
 

 

 

 

Sáng: 8h00 (503) H. Văn Lãng 

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 Tân Mỹ, huyện Văn 

Lãng 

Thứ Năm 

18/11/2021 

Sáng: 7h30 (494) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 
kỳ tháng 11 năm 2021 (kỳ 2)  

 

 

Chiều: 14h00 (494) UBND tỉnh 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 
kỳ tháng 11 năm 2021  

  Sáng: 8h00 (92) Sở KH&ĐT 

Về việc thực hiện báo cáo điều 
chỉnh dự án Di dân, tái định cư 
Trường bắn quốc gia khu vực I 

(TB1), tỉnh Lạng Sơn  
 

 

 

Thứ Sáu 

19/11/2021 

 Sáng: 8h00 (98) KS Mường Thanh 

Dự khai mạc, bế mạc Hội thi nghiệp 
vụ lễ tân, phục vụ bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021 
 
 

Sáng: 9h00 (23608) Trường CĐSP  
Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập 

trường 
 
 

Chiều:13h30 (239) Sở KH&ĐT 
Dự Hội nghị công bố Quyết định điều 

động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 

Sơn 

Sáng: 8h00 (149) Sở NN&PTNT 

Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 
định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác Dự 
án Hồ Bản Lải giai đoạn 2 (hệ thống 

kênh mương) + Dự án Thủy điện 
Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6)  

 
 

Sáng: 8h00 (673) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét phương án 
giải quyết các kiến nghị của UBND 
huyện Hữu Lũng về lĩnh vực đất đai 

 
 

Sáng: 7h30 (2384) TTHN tỉnh 
Dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng 

Sơn lần thé XVI, nhiệm kỳ 2021-
2026 

 
Chiều:13h30 (239) Sở KH&ĐT 

Dự Hội nghị công bố Quyết định điều 
động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 

Sơn 
 

 
 

Chiều: 13h30 (147) UBND tỉnh 
 Họp Thẩm định Nhiệm vụ quy 

hoạch, đồ án quy hoạch đô thị, quy 
hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND tỉnh  
 
 
 

Chiều:13h30 (239) Sở KH&ĐT 
Dự Hội nghị công bố Quyết định 

điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám 
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 Bẩy; CN 

20;21/11/2021 

 Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (507) UBND tỉnh 

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

19  

Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (880)  

VP ĐĐ BQH & HĐND tỉnh 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ 
cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

ChiềuThứ Bẩy: 14h00 (880)  

VP ĐĐ BQH & HĐND tỉnh 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thường 
lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Thứ Hai 

22/11/2021 

  

 

Chiều: 13h30 (891) VP UBND tỉnh 

 Thẩm tra của Ban Văn hóa- Xã hội 
HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ sáu HĐND 
tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Sáng: 8h00 (508) UBND tỉnh 

 Họp xem xét dự thảo Báo cáo của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản 

lý các hoạt động khu kinh tế cửa 
khẩu và cửa khẩu, lối mở biên giới 

(lần 2) 
Chiều: 14h00 (267) họp tại SC 

 Thống nhất 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 (912)  

VP ĐĐ BQH & HĐND tỉnh 

Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp 
thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 

2021-2026  
 

 (Cả ngày) 

Thứ Ba 

23/11/2021 

 Sáng: 8h00 (929)   

VP ĐĐ BQH & HĐND tỉnh 

Họp thẩm tra của Ban Pháp chế Hội 
đồng nhân dân tỉnh 

 Sáng: 7h30 (1465) Sở TT&TT 
Tham dự Hội nghị tập huấn trực 

tuyến về cải cách hành chính 

 

Thứ Tư 

24/11/2021 

 

  

Sáng: 8h00 (921) TTHN tỉnh 

Dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc bằng 
hình thức trực tuyến 

 

 

Chiều: 14h00 (929) 

VP ĐĐ BQH & HĐND tỉnh 

Họp thẩm tra của Ban Pháp chế Hội 
đồng nhân dân tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (921) TTHN tỉnh 

Dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc bằng 
hình thức trực tuyến 

 

Sáng: 8h00 (513) UBND tỉnh 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của 
Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS 
và phòng chống tệ nạn ma túy, mại 

dâm 

Sáng : 8h00 (880)  

VP ĐĐ BQH & HĐND tỉnh 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ 
cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 
 

(Cả ngày) 
 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (921) TTHN tỉnh 

Dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
bằng hình thức trực tuyến 

 



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 Năm  

25/11/2021 

  

 

 

Chiều: 14h00 (921) 

VP ĐĐ BQH & HĐND tỉnh 

Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội 
đồng nhân dân tỉnh 

Sáng: 8h00 (486) Đảng ủy KCCQ tỉnh 

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ 

chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, 

giai đoạn 2010-2020 

 

 

Chiều: 13h30 (2417) Sở TT&TT 

Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ 
năng phát ngôn, trả lời, cung cấp 

thông tin cho báo chí 
 

 

Thứ Sáu 

26/11/2021 

  

Chiều: 14h00 (928)  

VP ĐĐ BQH & HĐND tỉnh 

Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND 
tỉnh tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Sáng: 8h00 (78) KS Trung Xuân 

Dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế 

năm 2021  
Sáng: 8h00 (488) Phòng họp tầng 3 

Trụ sở Tỉnh Ủy 

 Dự và báo cáo tại Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 14 

 

 

Thứ Bẩy, CN 

27;28/11/2021 

  

Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (929)   

VP ĐĐ BQH & HĐND tỉnh 

Họp thẩm tra của Ban Pháp chế Hội 
đồng nhân dân tỉnh 

  

Thứ Hai 

29/11/2021 

  

 

 

 

 

 

Chiều: 17h30 Cục Hải quan 

Dự buổi gặp mặt  

chia tay đ/c Nguyễn Hoàng Tuấn 

Sáng: 7h30 (682; 510) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh 
(Cả ngày) 

 

 
Sáng: 9h30 (97) Sở KH &ĐT 

Xem xét sự phù hợp của các dự án 
hạ tầng cần thiết phải đầu tư 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 -Tiểu dự án tỉnh Lạng 
Sơn  

 
 

Chiều: 13h30 (519) Nhà Khách A1 
Dự Hội nghị quốc tế “Phát triển đối 
tác hợp tác công tư xây dựng Công 



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 
viên địa chất Lạng Sơn” 

 

Thứ Ba 

30/11/2021 

  

Sáng: 8h00 (518) UBND tỉnh 

Hội nghị trực tuyến đối thoại chính 
sách cấp cao: 

Chuyển đổi sang hệ thống lương 
thực thực phẩm xanh, phát thải thấp 

  
Sáng: 8h30 (94) Sở KH&ĐT 

Về việc xem xét xử lý khoản trả nợ 
vay của Công ty Cổ phần Đầu tư và 
phát triển thủy điện Tuấn Anh (dự 

án Thủy điện Bản Nhùng - Kỳ Cùng 
6) 

 


