
Lịch công tác tháng 3 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 Ba 

01/3/2022 

 

  

Sáng: 9h30 (29) Họp tại SC 
Họp thẩm định giá đất khởi điểm lô đất 
CQ4 khu TĐC&DC Nam thành phố, xã 

Mai Pha, TP Lạng Sơn 

 

 

Chiều: 14h00 (73) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét nội dung 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  

  

 

Thứ Tư 

02/3/2022 

 

Sáng: 8h00 (77) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch 
và tham vấn về định hướng Quy 
hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

Chiều: 14h00 (85) Sở TN&MT 
Về việc xin ý kiến phương án giá đất cụ 
thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất 

khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất 

 

Chiều: 14h00 (13) Sở Xây dựng 
Về việc thực hiện kết luận của Kiểm 

toán Nhà nước về kiểm toán NSĐP năm 
2020 và Chuyên đề việc quản lý quy 

hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị 
giai đoạn 2017-2020  

 
 

 

Chiều: 14h00  (109) (75) TT tại 

DA khu tái định cư Nam Nguyễn 

Đình Chiểu 
 Kiểm tra tình hình thực hiện dự án 

Khu tái định cư và dân cư Nam 
Nguyễn Đình Chiểu, thành phố 
Lạng Sơn và công trình Trục 

đường đối ngoại và hạ tầng kỹ 
thuật khu tái định cư thuộc dự án 

Trụ sở làm việc Công an tỉnh  

Thứ Năm 

03/3/2022 

 

 

 

 

 

Chiều: 13h30 (112)  UBND tỉnh 
họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

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 
 

 

Thứ Sáu 

04/3/2022 

 
  

Sáng: 8h00 (46) UBND tỉnh 
Họp Thẩm định Nhiệm vụ, đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của UBND tỉnh 

 

 

 

Chiều: 14h00 (30) họp tại STC 
v.v tham dự cuộc họp để thống nhất nội 

dung báo cáo, đề xuất UBND tỉnh nội 
dung xem xét đề nghị sửa đổi Quyết 

định số 1265/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 
của UBND tỉnh  

Sáng: 8h00 (143) H. Đình Lập 
Khảo sát và giám sát tình hình, kết 
quả triển khai thực hiện Quyết định 
số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

Chiều: 14h00 (92) Thanh tra tỉnh 
họp_thông qua dự thảo KLTTra  

 

 

 

 

 

 

Chiều: 15h00 (17) Sở KH&ĐT  
Họp thẩm định đề xuất dự án Bến 
xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu 

 

 

 

Thứ Bẩy; CN 

05;06/3/2022 

 

Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (78) 

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

 

   

Thứ Hai 

07/3/2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (549) Sở GTVT 

Họp đánh giá lại tác động của việc trợ 

giá, hiệu quả kinh tế -xã hội, hoạt động 

của vận tải hành khách bằng xe buýt 

 

 

Chiều:  (129) (151) 

 VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh 
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, 
nhiệm kỳ 2021-2026  

 

 

Sáng: 8h00 (143) H. Tràng Định 
Khảo sát và giám sát tình hình, kết 
quả triển khai thực hiện Quyết định 
số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

Sáng: 8h00 (129) (151) 

 VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh 
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026  

 

Chiều: 14h00 (129) (151) 

 VP ĐĐBQH & HĐND 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 
Thứ Ba 

08/3/2022 

    

Thứ Tư 

09/3/2022 

8h00 (79) H. Hữu Lũng 
Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2022, công tác phòng chống dịch 
COVID-19 tại huyện Hữu Lũng và 

thành phố Lạng Sơn  

   

Thứ Năm 

10/3/2022 

   

Sáng: 8h00 (660) Công an tỉnh 
Dự tọa đàm về xây dựng dự án Luật 
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ 

 

  

Thứ Sáu 

11/3/2022 

Sáng: 8h00 (170) HĐND – 

UBND tỉnh 
Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa 

XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026   
 

Chiều: 14h00 (81) UBND tỉnh 
Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

các trường hợp tiếp nhận vào làm 
công chức 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (86) 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 1, 2/2022)  

  

 

Chiều: 14h30 (19) Sở KHĐT 
 Họp thống nhất các nội dung thẩm 

định đề xuất dự án đầu tư trồng 
rừng cây gỗ lớn, trồng cây dược 
liệu dưới tán rừng và chăn nuôi 

động vật hoang dã tại xã Quý Hòa, 
huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn  

Thứ Bẩy; CN 

12;13/3/2022 

 

 

 

   

Thứ Hai 

14/3/3022 

 

 

Sáng: 7h30 (79) TT tại UBND 

tỉnh  
 Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2022, công tác phòng chống dịch 

COVID-19 tại thành phố Lạng 
Sơn 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (116) H. Bình Gia 
Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2022 và 

công tác phòng, chống dịch COVID-
19 tại huyện Bình Gia và huyện Bắc 

Sơn 

 

Chiều: 14h00 (116) H. Bắc Sơn 

 

Chiều: 14h00 (95) UBND tỉnh 
Họp trực tuyến toàn quốc về công 

tác điều hành giá một số mặt hàng  

Sáng: 8h00 (800) Công an tỉnh 
Dự Hội thảo khoa học "Luận cứ 

khoa học và thực tiễn của việc xây 
dựng dự án Luật Lực lượng tham 
gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
và Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ" theo hình thức trực 
tuyến từ Bộ Công an đến điểm cầu 

Công an các địa phương  
 
 
 
 
 

 



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 Ba 

15/3/2022 

   

 

 

Chiều: 15h30 (125) (91) UBND tỉnh 
Họp xem xét số liệu GRDP ước tính 

quý I năm 2022  

 

 

Sáng: 8h00 (93) H. Đình Lập 
Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự 
toán ngân sách Nhà nước năm 

2022 và công tác phòng chống dịch 
COVID-19 tại huyện Đình Lập 

Thứ Tư 

16/3/2022 

Sáng: 7h30 (93) Công trường 

Dự án 
Kiểm tra tình hình thực hiện Dự 
án đầu tư Khách sạn sân golf 

Hoàng Đồng - Lạng Sơn, Dự án 
khu trung chuyển hàng hóa và Dự 
án điều chỉnh mở rộng Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I  
 

Chiều: 14h00 (94) 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 (đợt 2) 

 

  

Sáng: 8h00 (76) Nhà khách A1 
Tham dự Hội thảo khoa học đánh giá 

thực trạng và tiềm năng phát triển 
cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn  

 

 

Chiều: 14h00 (98) Sở TN&MT 
 Về việc họp xem xét góp ý Dự thảo 

Đề án tuyên truyền, triển khai thí 
điểm mô hình thu gom, phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  

Thứ Năm 

17/3/2022 

 

Sáng: 8h00 (96) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị Thống kê toàn quốc 

 

Chiều: 14h00 (133) (90) H. Chi 

Lăng 
 Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2022, công tác phòng chống dịch 

COVID-19 tại huyện: Chi Lăng 

 Chiều: 14h00 (97) phòng họp 

tầng 4 UBND tỉnh. 
Họp xem xét thống nhất nội dung 

dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội 
thảo tham vấn xây dựng Phương 
án điều chỉnh địa giới đơn vị hành 

chính mở rộng thành phố Lạng 
Sơn  

  

Sáng: 8h00  (129) (90) H. Văn 

Quan 
 Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2022, công tác phòng chống dịch 
COVID-19 tại  huyện: Văn Quan 

 

 

Chiều: 14h00 (115) Thanh tra tỉnh 
Họp xem xét đơn KN của Cty cổ 

phần Ngân Sơn và xem xét áp dụng 
biện pháp KPHQ trong lĩnh vực đất 

đai  

Sáng: 8h00 (22) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét thống nhất hướng dẫn 

thủ tục, trình tự điều chỉnh dự án 
BT, bổ sung phụ lục hợp đồng và 
trình tự thực hiện dự án khác (dự 
án đối ứng) dự án: Cầu Lộc Bình 
số 1, đường giao thông và khu tái 
định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn 
 

 



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 

18/3/2022 

Sáng: 8h00 (99) Phòng họp tầng 

3 UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh quy định nội dung chi, 

mức chi để chuẩn bị, tổ chức và 
tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội 
thi trong lĩnh vực giáo dục - đào 
tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Chiều: 13h30 (126) (89) UBND 

tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 3 năm 2022 

  

Sáng: 8h00 (127) NK Tỉnh uỷ 
Hội nghị tổng kết Chương trình phối 
hợp hành động giai đoạn 2019-2021, 
kỷ niệm chương trình phối hợp hành 
động giai đoạn 2022-2025 giữa Hội 

cựu TNXP với Tỉnh Đoàn TNCS 
HCM tỉnh Lạng Sơn  

 

Sáng: 8h00 (103) UBND tỉnh 
Hội nghị trực tuyến tập huấn triển 

khai một số nhiệm vụ tại Quyết định 
số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ  

 

Thứ Bẩy; CN 

19;20/3/2022 

    

Thứ Hai  

21/3/2022 

 

 

Chiều: 14h00 (619) Tỉnh uỷ 
v.v Dự và báo cáo tại Hội nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 18 

   

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (33) họp tại STC 
v.v xem xét đề nghị của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về bố trí 

trụ sở làm việc của Trung tâm 
Thông tin Xúc tiến du lịch và Ban 

Quản lý Công viên địa chất 

Thứ Ba 

22/3/2022 

 

Sáng: 8h00 (144) (90)  

H. Văn Lãng 
 Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2022, công tác phòng chống dịch 
COVID-19 tại huyện: Văn Lãng 

 

 

   

Sáng: 8h00 (23) NK Tỉnh uỷ 
Dự tập huấn nâng cao chỉ số đánh 

giá năng lực cạnh tranh cấp sở, 
ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố (DDCI) 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 Tư 

23/3/2022 

 

 

Sáng: 7h30 (34)  Sở Nội vụ 
Tham gia sát hạch các trường 

hợp tiếp nhận vào làm công chức  
 
 
 
 

Chiều: 14h00 (107) UBND tỉnh 
Dự họp trực tuyến giao ban toàn 
quốc về công tác phi chính phủ 

nước ngoài  

  

 

Chiều: 14h00 (107) Phòng họp  

tầng 4 UBND tỉnh. 
Dự họp trực tuyến giao ban toàn 

quốc về công tác phi chính phủ nước 
ngoài 

 

 

 

Chiều: 14h30 (131) Thanh tra tỉnh 
v. việc thống nhất một số nội dung 
theo đề nghị của Cục thuế tỉnh v/v 

thực hiện Kết luận số 18/Kl-TTr của 
Thanh tra tỉnh 

Sáng: 8h00 (26) Phòng họp tẩng 4 

Sở KH&ĐT. 
Họp rà soát, thống nhất phương án 

xử lý Dự án Chợ Xứ Lạng. 

 

 
 
 

Chiều: 14h00 (223) VP ĐĐBQH – 

HĐND tinh 
 Họp xem xét, tham gia ý kiến đối 
về đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ 
trợ sản xuất giống 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 

24/3/2022 

 

Sáng: 7h00 (59) H. Tràng Định 
Chương trình thăm, làm việc của 
đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại huyện 

Tràng Ðịnh 
 
 

(Cả ngày) 

 

 

Sáng: 8h00 (109) Phòng họp tầng 3 

UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của 

Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 
nhà nước về "Tiếp tục đổi mới, nâng 

cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động 
nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước 

trong phát triển kinh tế - xã hội" 
 

(cả ngày) 

 

Sáng: 8h00 (105) UBND tỉnh 
Họp xem xét dự thảo Đề án nâng 

cao chất lượng hoạt động của Trung 
tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 

 

Sáng: 8h00 (141) UBND tỉnh 
 Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch 

UBND tỉnh với thanh niên trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn 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 

25/3/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (106) Phòng họp 

tẩng 4 UBND tỉnh. 
Dự họp Tổ công tác triển khai 

thực hiện Quyết định số 06/QĐ-
TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (34) Họp tại STC 
Họp thẩm định phương án giá đất cụ thể 

và hệ số điều chỉnh giá đất tháng 3 

 

Sáng: 8h00 (108) Đài PT&TH tỉnh 
Dự làm việc với Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

 

Sáng: 8h00 (110) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét nội dung 

Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 

2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn  

Sáng: 8h00 (140) HĐND- UBND 

Thành phố 
Họp làm việc với đơn vị tư vấn lập 
Quy hoạch chung xây dựng thành 
phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 

1/10.000 

 

Sáng: 8h30 (29) H. Văn Quan 
Khảo sát thực địa địa điểm đề xuất 
thực hiện dự án Khu du lịch sinh 

thái cộng đồng xã Liên Hội, huyện 
Văn Quan tỉnh Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h30 (29) Yên trạch, Cao 

Lộc; (Sở KH&ĐT) 
Khảo sát và thống nhất nội dung 

đánh giá địa điểm ĐTXD Chợ đầu 
mối xã Yên Trạch huyện Cao Lộc 

 

Chiều: 14h30 (50) H. Hữu Lũng 
Họp xem xét giải quyết khó khăn, 

vướng mắc trong công tác giải 
phóng mặt bằng dự án đầu tư xây 
dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn   

Thứ Bẩy, CN 

26;27/3/2022 

 

 

 

   

Thứ Hai 

28/3/2022 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (630) TTHN tỉnh 
v.v Dự Hội nghị triển khai Chuyên 

đề năm 2022 "Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh" 

 

Sáng: 8h00 (32) Sở NN&PTNT 
Họp xem xét giải quyết đơn kiến nghị 

của Công ty TNHH MTV thủy điện Bản 
Quyền 

 

 

Chiều: 14h00 (630) TTHN tỉnh 
v.v Dự Hội nghị triển khai Chuyên đề 

năm 2022 "Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" 

Sáng: 7h30 (112) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Chiều: 14h00 (35) Họp tại STC 
Họp rà soát các danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước theo phân cấp thuộc phạm vi 
quản lý tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (630) TTHN tỉnh 
v.v Dự Hội nghị triển khai Chuyên đề 

năm 2022 "Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" 

 

 

Chiều: 14h00 (630) TTHN tỉnh 
v.v Dự Hội nghị triển khai Chuyên 
đề năm 2022 "Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh" 
 
 
 

 



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 Ba 

29/3/2022 

  

Sáng: 8h00 (38) Họp tại tầng 5  STC 
Họp thẩm định phương án giá đất cụ thể 

dự án: Khu dân cư trung tâm thị trấn 
Hữu Lũng, tại thị trấn Hữu Lũng, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Dự án: Điều 
chỉnh mở rộng khu đô thị Nam Hoàng 

Đồng I, thành phố Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (116) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết 
định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban 
hành Quy định về quản lý và thực hiện 
dự án đầu tư Khu dân cư, Khu đô thị 
mới theo hình thức đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư dự án sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Sáng: 8h00 (237) Ban Dân tộc tỉnh 
v.v Họp giám sát đối với Ban Dân tộc 

tỉnh 

 

 

Thứ Tư 

30/3/2022 

 

Sáng: 10h00 (183) KBNN tỉnh 
Dự Hội nghị công bố Quyết định 
của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước điều động, bổ nhiệm Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (37) họp tại  Tầng 4 STC 
Họp thẩm định phương án giá đất cụ thể 
dự án: Khu nhà ở để bán khối 3 Phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; Dự án 
khu dân cư khối 3, phường Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Lạng Sơn cho Công ty 

TNHH Thảo viên 

Sáng: 8h00 (39) họp tại tầng 1 STC 
Xác định giá trị của phần thiệt hại do 

hậu quả của vụ tai nạn giao thông xảy 
ra ngày 28/02/2022 tại Km158+600, 

Quốc lộ 279, thuộc khu Hòa Bình I, thị 
trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn 

Chiều: 14h00 (158) (111) UBND tỉnh 
 Dự phiên họp giải trình tháng 3 của 

Thường trực HĐND 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 

Thứ Năm 

31/3/2022 

 

Sáng: 8h00 (156) (87) H. Lộc 

Bình 
Kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2022 và 
công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại huyện Lộc Bình 

 

Sáng: 8h00 (33) Sở KH&ĐT 
Họp giải quyết kiến nghị của doanh 

nghiệp, nhà đầu tư  

 

Chiều: 14h00 (43) Ban quản lý 

KKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn 
xem xét đề nghị của một số doanh 

nghiệp XNK qua cửa khẩu Hữu Nghị 
 

Chiều: 16h00 (40) BQL KKTCK  
xem xét giá dịch vụ của Công ty cổ phần 

Hữu Nghị Xuân Cương 

 

 

 

 


