
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 Sáu 

01/4/2022 

  

Sáng: 8h00 (117) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét, giải quyết khó 
khăn, vướng mắc trong công tác giải 
phóng mặt bằng (kỳ tháng 3/2022) và 
xem xét dự thảo Quyết định ban hành 
hướng dẫn Quy trình thực hi n công tác 
thu h i đ t, b i thư ng, h  tr  và tái 
định cư khi nhà nước thu h i đ t trên 

địa bàn tỉnh  
 

Sáng 8h00 (06) UBND tỉnh 
 Họp rà soát một số nội dung liên quan 
đến trình ban hành giá dịch vụ xe ra, 
vào Bến xe hàng hóa xu t nhập khẩu 
cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ 
phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 

 

 

 

Thứ Bẩy; CN 

02;03/4/2022 

 

 

Sáng Thứ Bẩy: 8h30 (42)  

Họp tại Tầng 5 STC 
Hội nghị thực hi n quy trình giới 
thi u nhân sự Quy hoạch lãnh 
đạo, quản lý Sở Tài chính 2026-

2031  

 

Sáng Thứ Bẩy: 8h30 (42)  

Họp tại Tầng 5 STC 
Hội nghị thực hi n quy trình giới thi u 
nhân sự Quy hoạch lãnh đạo, quản lý 

Sở Tài chính 2026-2031 

 

Sáng Thứ Bẩy: 8h30 (42)  

Họp tại Tầng 5 STC 
Hội nghị thực hi n quy trình giới 

thi u nhân sự Quy hoạch lãnh đạo, 
quản lý Sở Tài chính 2026-2031 

 

Sáng Thứ Bẩy: 8h30 (42) 

 Họp tại Tầng 5 STC 
Hội nghị thực hi n quy trình giới 

thi u nhân sự Quy hoạch lãnh đạo, 
quản lý Sở Tài chính 2026-2031 

 

Thứ Hai 

04/4/2022 

 

  

Sáng: 8h00 (43) Ban quản lý KKTCK 
 Họp xem xét đề nghị giảm tiền thuê tài 
sản của Công ty TNHH Thương mại 
Hữu Nghị Lạng Sơn tại cửa khẩu Hữu 

Nghị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 9h00 (30) Sở KH&ĐT 
Hội nghị Công bố Quyết định Kiểm 
toán của Đoàn kiểm toán Chương 
trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng khu 
kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa 
khẩu, khu công nghi p, cụm công 
nghi p, khu công ngh  cao, khu 
nông nghi p ứng dụng công ngh  
cao giai đoạn 2016-2020 theo 
Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 
29/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ 

 

  

Thứ Ba     



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 
05/4/2022 Sáng: 8h00 (128) UBND tỉnh 

 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 
tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 
và 3 tháng năm 2022, triển khai 
Chương trình phục h i và phát 
triển kinh tế - xã hội; tình hình và 
giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân 
bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 
công năm 2022; vi c triển khai 
các công trình giao thông quan 

trọng quốc gia  

Sáng: 8h00 (121) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo 
cáo, T  trình của Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thư ng vụ 
Tỉnh ủy về chủ trương thực hi n cơ chế 
đặc th  của Tỉnh h  tr  giao đ t tái định 
cư đối với các trư ng h p bị thu h i đ t 
sản xu t nông nghi p để thực hi n các 
dự án đã triển khai trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn từ năm 2004 đến nay 

 
 

 

Sáng: 8h00 (161) (115) Trung tâm 

VHNT tỉnh 
Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hi n 
Đề án bảo t n, phát triển giá trị cây 
Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ 

Lạng 

 

 

Chiều: 14h00 (139) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Sáng: 8h00 (41) Sở Nội vụ 
kiểm tra hi n trạng, họp xem xét đề 
nghị cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ 

quan của Sở Nội vụ. 

 

Thứ Tư 

06/4/2022 

Sáng: 8h00 (129) UBND tỉnh 
Dự họp sơ kết thu ngân sách nhà 
nước 3 tháng đầu năm và 
phương hướng, nhi m vụ 9 tháng 
cuối năm 2022; công tác triển khai 
áp dụng hóa đơn đi n tử trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 
 

Chiều: 14h00 (126) UBND tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi 

số tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (122) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết 
định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban 
hành quy định về mức độ khôi phục lại 
tình trạng ban đầu của đ t trước khi vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực đ t đai 

trên địa bàn tỉnh  

 

Sáng: 8h30 (6156) Nhà Văn hoá xã 

Hợp Thành  
Dự lễ đón bằng công nhận xã H p 
Thành đạt chuẩn NTM năm 2022  

 

  

Chiều: 14h00 (18) Sở LĐTB&XH 
Hội nghị Giáo dục nghề nghi p gắn 
với giải quyết vi c làm năm 2022. 

 
 
 
. 

  

Thứ Năm  

07/4/2022 

 

Sáng: 7h00 (62) H. Đình Lập 
Chương trình thãm, làm vi c của 
đ ng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại huy n 

Ðình Lập 

 

Sáng: 8h00 (124) UBND tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo thực hi n Nghị 

quyết số 40-NQ/TU, ngày 
05/8/2021 của Ban Thư ng vụ 
Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển 
thành phố Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2030, định hướng đến năm 
2050  

 
 

  

 

Chiều: 14h00 (177) UBND tỉnh 
Họp xem xét 02 dự thảo đề nghị xây 
dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
chế độ h  tr , khuyến khích đối với 
cán bộ, công chức, viên chức đư c 
cử đi đào tạo, b i dưỡng; chính sách 

thu hút ngư i có trình độ chuyên 
môn cao về công tác tại tỉnh Lạng 
Sơn và dự thảo quy định tổ chức 
viếng thân nhân của cán bộ, công 
chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (89) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét tiến độ giải ngân các 
dự án sử dụng vốn đầu tư công 

Quý I năm 2022 (dự án hoàn thành 
trước 31/12/2021 vốn cân đối 

NSĐP và NSTW, dự án khởi công 
mới giai đoạn 2021-2025, dự án 

chuẩn bị đầu tư và dự án khởi công 
mới năm 2022)   

 
 
 
 

 



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 

08/4/2022 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (613)  

Đảng uỷ khối CCQ tỉnh 
Hội nghị lần thứ Tám Ban Ch p 
hành Đảng bộ Khối khóa XIV 

Sáng: 8h00 (43) họp tại tầng V STC 
Họp Tổ công tác liên ngành thực hi n 
sắp xếp lại, xử lý nhà, đ t theo Quyết 
định số 1852/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 

 
 

Chiều: 14h00 (151) Sở TN&MT 
Họp xin ý kiến thống nh t đối với dự 
thảo Đề án để xin chủ trương tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong vi c ch m 
dứt thực hi n h  tr  đ t tái định cư khi 
nhà nước thu h i đ t nông nghi p để 
thực hi n các dự án theo kiến nghị của 
Tổng Thanh tra Chính phủ tại Kết luận 
số 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 

 

  

Sáng: 8h00 (09) NK Tỉnh uỷ 
Về vi c tham dự tập hu n kiến thức 
về ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân cho lực lư ng ứng phó sự cố 
c p tỉnh năm 2022 

 

Chiều: 14h00 (178) (125) 

 UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo T  
trình của UBND tỉnh về đề nghị xây 
dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 
quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh về 
chính sách ưu đãi, h  tr  đầu tư 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Thứ Bẩy, CN 

09.10/4/2022 

 

Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (141) 

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

   

Thứ Hai 

11/4/2022 

 

Trực ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

 

   

Thứ Ba 

12/4/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 Sở TN&MT 

 Sáng: 8h30 (186) H. Bình Gia 
 Kiểm tra tình hình thực hi n công 
trình Xây dựng, cải tạo nâng c p 
đư ng Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh 
Yên, huy n Bình Gia (ĐH.61) và 

công trình H  thống c p nước sinh 
hoạt xã Tân Văn, huy n Bình Gia 
thuộc dự án "Hạ tầng cơ bản phát 
triển toàn di n các tỉnh Đông Bắc: 
Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 
Lạng Sơn" - Tiểu dự án tỉnh Lạng 

Sơn 

Thứ Tư 

13/4/2022 

 

 

 

  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (142) UBND tỉnh 



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 
 

Sáng: 8h00 (146)  UBND tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo điều hành các 
dự án trọng điểm tỉnh quý I năm 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (193) Sở GD&ĐT 
Dự làm vi c với Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Họp xem xét đề xu t lập các quy 
hoạch phân khu trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn và huy n Cao Lộc 

theo định hướng Quy hoạch chung 
thành phố Lạng Sơn và xem xét ý 
tưởng quy hoạch phân khu phía 
Bắc thành phố Lạng Sơn, tỷ l  

1/2.000  
 
 

Chiều: 16h00 (149) UBND tỉnh 
Họp xem xét nội dung liên quan 
đến đề xu t điều chỉnh chủ trương 
dự án Quần thể Khu du lịch sinh 

thái, cáp treo Mẫu Sơn  

Thứ Năm 

14/4/2022 

 

Sáng: 7h30 (140) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thư ng 

kỳ tháng 4 năm 2022, kỳ 1  

 

(Cả ngày) 

 

 

 

Chiều: 14h00 (147) UBND tỉnh 
Họp giám sát vi c thực hi n chính 
sách, pháp luật về thực hành tiết 
ki m, chống lãng phí trong quản 
lý, sử dụng ngu n lực giai đoạn 

2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn 

 

 

Sáng: 8h00 (164) Sở TN&MT 
về vi c xem xét giao đ t cho UBND 

thành phố để bố trí tái định cư cho các 
hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu đô 
thị Phú Lộc III, phư ng Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng Sơn 

 

 

  

 

Chiều: 14h00 (17) KS Mường Thanh 
 Làm vi c với Đoàn Công tác của Bộ Tài 
nguyên và Môi trư ng và UBND các tỉnh 
tham dự Hội thảo l y ý kiến về dự án 

Luật Đ t đai (sửa đổi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (147) UBND tỉnh 
Họp giám sát vi c thực hi n chính 
sách, pháp luật về thực hành tiết 
ki m, chống lãng phí trong quản lý, 
sử dụng ngu n lực giai đoạn 2016 - 
2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Sáng: 8h00 (148) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
sơ kết công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông Quý I và phương 
hướng, nhi m vụ Quý II năm 2022  

Thứ Sáu 

15/4/2022 

 

Sáng: 8h00 (655) Tỉnh uỷ 
v.v Dự Hội nghị quán tri t và triển 
khai thực hi n Nghị quyết số 11-
NQ/TW, ngày 10/02/20222 của Bộ 

 

Sáng: 8h00 (17) KS Mường Thanh 
 làm vi c với Đoàn Công tác của Bộ Tài 
nguyên và Môi trư ng và UBND các tỉnh 

Sáng: 8h00 (77) BTC Tỉnh uỷ 
Dự họp tham gia ý kiến về thẩm 

quyền ban hành Quy định về chế độ 
bảo v , chặm sóc sức khỏe cán bộ, 

 

Sáng: 8h00 (150) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến về hoàn 

thi n Quy hoạch phát triển đi n lực 



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 
Chính trị 

 

 
 

Chiều: 14h00 (622)  

Đảng uỷ khối CCQ tỉnh 
Hội nghị thực hi n quy trình nhân 
sự quy hoạch Ban Ch p hành, 
Ban Thư ng vụ, lãnh đạo c p uỷ 

c p Đảng bộ Khối 

tham dự Hội thảo l y ý kiến về dự án 
Luật Đ t đai (sửa đổi)  

 

Sáng: 8h30 (44) Họp tại tầng 3 STC 

 Họp phân loại và định giá tài sản là 
tang vật vụ án, tài sản của ngư i bị kết 

án bị tịch thu sung quỹ nhà nước 
 

Chiều: 14h00 (46) họp tại tầng 4 STC 
Họp thẩm định giá đ t cụ thể tháng 

04.2022 và xem xét h  số điều chính giá 
đ t 

công chức, viên chức tỉnh 
 
 
 
 

 

quốc gia th i kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045  

 

Cả ngày 

Thứ Bẩy; CN 

16;17/4/2022 

    

Thứ Hai 

18/4/2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Thứ Ba 

19/4/2022 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (794;786) Tỉnh uỷ 
Dự Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác 

lập quy hoạch tỉnh 

 

Sáng: 8h00 (180) Sở TN&MT 
Họp giải quyết các vướng mắc dự án 
Khu dân cư N20, thị tr n Cao Lộc. 

 

Sáng: 10h00 (51) Họp tại tầng 4 STC 
v.v tham dự cuộc họp để thống nh t nội 
dung trả l i Cục Thuế tỉnh đối với nội 
dung về thu l  phí c p đổi biển phương 

ti n giao thông cơ giới đư ng bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sáng: 8h00 (725) STTTT 

họp xem xét, đánh giá sự cần thiết 
thực hi n các dự án đầu tư công 
giai đoạn 2021-2025 của Đài PTTH 

tỉnh 

 

Thứ Tư 

20/4/2022 

 

Sáng: 8h00 (73) UBND tỉnh 
Thẩm định Nhi m vụ, đ  án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 
thuộc thẩm quyền phê duy t của 

 

Sáng: 8h00 (531) VP Cục Thuế tỉnh 
Họp xem xét cơ chế ưu đãi thuế thu 
nhập doanh nghi p đối với doanh 

nghi p hoạt động đại lý làm thủ tục hải 

 

Sáng: 8h00 (151) Sở TT&TT 
Dự làm vi c với Sở Thông tin và 

Truyền thông  

Chiều: 14h00 (48) 

 

Sáng: 7h30 (309) (284)  

H. Bình Gia 
 Chương trình giám sát tình hình 

thực hi n Nghị quyết số 



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 
UBND tỉnh  quan 

 

 

 

Chiều: 14h00 (180) UBND tỉnh 
Họp Hội đ ng tư v n Giải quyết khiếu 

nại tỉnh  

họp tại tầng IV STC 
về vi c xem xét phương án trích các 
loại quỹ từ ngu n thu theo Nghị 

quyết 01/2019/NQ-HĐND 

Chiều: 18h00 (19) KS Mường 

Thanh 
Đón tiếp và làm vi c với Đoàn Khảo 
sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội 
Khóa XV, khảo sát tình hình thực 
hi n chính sách h  tr  ngư i lao 

động và ngư i sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19 

thuộc lĩnh vực lao động - vi c làm tại 
tỉnh Lạng Sơn  

 

12/2020/NQ-HĐND ngày 
14/12/2020 của HĐND tỉnh phê 
chuẩn Đề án phát triển giao thông 
nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021- 2025 

Thứ Năm 

21/4/2022 

 

Sáng: 7h00 (66) xuất phát tại 

Trụ sở Tỉnh uỷ 
Chương trình thăm của đ ng chí 
Bí thư Tỉnh uỷ tại huy n Lộc Bình  

 

  

 

Sáng: 8h00 (155) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển 
khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới và Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 – 2025  

  Sáng: 8h00 (19) H. Hữu Lũng  
Đón tiếp và làm vi c với Đoàn Khảo 
sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội 
Khóa XV, khảo sát tình hình thực 
hi n chính sách h  tr  ngư i lao 

động và ngư i sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19 

thuộc lĩnh vực lao động - vi c làm tại 
tỉnh Lạng Sơn  

 

Chiều: 14h30 (19) UBND tỉnh 
Đón tiếp và làm vi c với Đoàn Khảo 
sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội 
Khóa XV, khảo sát tình hình thực 
hi n chính sách h  tr  ngư i lao 

động và ngư i sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19 

thuộc lĩnh vực lao động - vi c làm tại 
tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

Sáng: 9h00 (550) Cục Thuế tỉnh 
Dự Lễ công bố h  thống hóa đơn 

đi n tử toàn quốc  

 

 

 

Chiều: 13h30 (317) H. Hữu Lũng 
Chương trình giám sát tình hình 

thực hi n Nghị quyết số 
12/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của HĐND tỉnh phê 
chuẩn Đề án phát triển giao thông 
nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021- 2025   

Thứ Sáu 

22/4/2022 

 

Sáng: 8h15 (670) TTHN tỉnh 
V/v tri u tập Hội nghị cán bộ chủ 

chốt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (153) UBND tỉnh 

Sáng: 8h00 (39) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét đề xu t của Công an 
tỉnh về phê duy t chủ trương đầu 
tư: Dự án đầu tư xây dựng công 
trình Kho bãi tạm giữ phương ti n 



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 
 

Sáng: 9h00 (672) TỈnh uỷ 
Dự Hội nghị Ban Ch p hành Đảng 

bộ tỉnh 

 

Chiều: 14h00 (154) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét Kế hoạch phát 
triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2025  

Dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt 
động năm 2021, quý I năm 2022 và 
triển khai nhi m vụ trọng tâm các 
tháng tiếp theo năm 2022 của Ban 
Chỉ đạo thực hi n chính sách bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh  

vi phạm trật tự an toàn giao thông 
Công an tỉnh Lạng Sơn 

Chiều: 14h00 (639) Sở TT&TT 

dự Hội nghị góp ý Dự thảo Quy chế 
phối h p công tác giữa Đảng uỷ 
Khối các cơ quan tỉnh với các cơ 

quan, đơn vị. 

Chiều: 14h30 (41) Sở KHĐT 
Công khai Kết luận thanh tra số 

18/KL-UBND ngày 15/4/2022 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (Dự 
án Thủy đi n Bắc Giang (Vàng 

Puộc))  

Thứ Bẩy; CN 

23;24/4/2022 

    

Thứ Hai 

25/4/2022 

Sáng: 7h30 (209) (152) UBND 

tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

(Cả ngày) 

Sáng: 8h00 (77) Sở TN&MT 
hop xin ý kiến dự thảo Quyết định quy 
định mức độ khôi phục lại tình trạng ban 
đầu của đ t trước khi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đ t đai trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn.  

Sáng: 8h00 (159) UBND tỉnh 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 
công tác phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2022 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 

26/4/2022 

 

 

Sáng: 8h30 (109) Bộ Tài chinh 
Dự họp về Đề án "Đổi mới cơ chế 
phân c p quản lý, phân bổ NSNN 
để bảo đảm vai trò chủ đạo của 
ngân sách trung ương và chủ 

động của ngân sách địa phương, 
các cơ quan, đơn vị có liên quan". 

 

 

 

Sáng: 8h00 (198) Sở TN&MT 
Họp công tác GPMB tháng 4/2022 

 

 

Chiều: 14h00 (195) Sở TN&MT 
Họp xem xét, thống nh t điều chỉnh tăng 
thêm giá đ t nông nghi p trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn 

 

 

 

Chiều: 16h30 (674) Tỉnh uỷ 
dự Hội nghị công bố Quyết định của 

Tổng Kiểm toán Nhà nước  

Sáng: 8h00 (284) UBND tỉnh 
v.v  giám sát tình hình thực hi n 
Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND 
ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh 
phê chuẩn Đề án phát triển giao 

thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2021- 2025 

 
 
 

 

Thứ Tư 

27/4/2022 

 

Sáng: 8h15 (164) UBND tỉnh 
Họp trực tuyến phiên thứ hai của 
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số  

  

 

Sáng: 8h00 (52) Họp tại tầng 4 STC 
 Họp thống nh t nội dung xác định giá 
đ t để tính tiền sử dụng đ t c ng với 

vi c bán nhà ở 

 

 

 

Sáng: 8h00 (06) Công an tỉnh 

 

 

Sáng: 8h00 (161) BCH Quân sự 

tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
tập hu n Luật Biên phòng Vi t Nam 



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 13h30 (222)(157)  

UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thư ng 

kỳ tháng 4 năm 2022 (kỳ 2) 

 

 

và các văn bản quy định chi tiết  

 

Chiều: 17h00 (166) UBND tỉnh 
Họp xem xét phương án đầu tư xây 
dựng ch  Chi Lăng, ch  Đông Kinh 
thành phố Lạng Sơn và phương án 
quy hoạch chi tiết dự án ch  Na 
dương, khu dân cư liền kề tự xây 
thị tr n Na Dương, huy n Lộc Bình 

Thứ Năm 

28/4/2022 

 

 

Sáng: 8h00 (158) UBND tỉnh 
Họp xem xét dự thảo phương án phân 
bổ chi tiêu sử dụng đ t cho các huy n, 
thành phố trong quy hoạch tỉnh th i kỳ 
2021-2030, Kế hoạch sử dụng đ t tỉnh 

05 năm 2021-2025 

 

 

 

Chiều: 14h00 (16) BCH Quân sự 

tỉnh 
Họp Ban tuyển sinh quân sự tỉnh  

 

Chiều: 14h00 (1120) Sở GD&ĐT 
Tham dự Hội nghị trực tuyến triển 
khai thực hi n Quyết định số 

1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ  

 

Sáng: 7h30 (1358) TTHN tỉnh 
dự Hội nghị tập hu n Luật Bảo v  

Bí mật nhà nước  

 

Thứ Sáu 

29/4/2022 

  

Sáng: 8h30 (63) Cửa khẩu Tân Thanh 
về vi c kiểm tra, xác minh nội dung 

phản ánh của một số doanh nghi p hoạt 
động xu t nhập khẩu qua cửa khẩu Tân 

Thanh 

 

Sáng: 8h00 (167) KS Sân Golf 

Hoàng Đồng 
Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức 
Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022  

 

Chiều: 17h00 Mailand Hoàng 

Đồng, TP Lạng Sơn 

Giấy mời Tham dự Khai mạc Lễ Hội 

Kỳ Hoa 

Sáng: 8h00 (41) Sở Xây dựng 
 họp L y ý kiến dự thảo Báo cáo về 
vi c kiểm tra h  sơ hoàn công - 
quyết toán dự án Khu đô thị Phú 

Lộc IV  

Sáng: 8h00 (47) Sở NN&PTNT 
Họp thẩm định h  sơ đề nghị Quyết 
định chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác  

Chiều: 14h00 (217) HĐND- 

UBND thành phố 

họp xem xét về khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai lập 
đ  an Quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Lạng Sơn đến năm 
2045, tỷ l  1/10.000 

 

 

 


