
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 Hai 

02/5/2022 

 

   

Trực trong dịp nghỉ Lễ  

 

 

 

 

 

Thứ Ba 

03/5/2022 

    

Trực trong dịp nghỉ Lễ  

 

 

 

Thứ Tư 

04/5/2022 

   

 

Chiều: 14h00 (168) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định nội dung chi, mức chi tập 

huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 
quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện 
chương trình mới, sách giáo khoa 

mới giáo dục phổ thông trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn   

 

Thứ Năm 

05/5/2022 

 

Sáng: 8h00 họp tại STC 

 

 

Sáng: 8h00 họp tại STC 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (55) Họp tại tầng 4 STC 
v.v xem xét đề nghị về sử dụng số tiền 
trích khấu hao tài sản Nhà nước giao 

cho doanh nghiệp quản lý của Công ty 
cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (54) Cty CP Non Nước 
 về việc kiểm tra, xem xét việc trợ giá 
xe buýt Quý I năm 2022 của Sở Giao 

thông vận tải  

 

Chiều: 14h00 (53)  

Họp tại tầng 4 STC 
Họp về việc xem xét đề nghị của Sở 
Thông tin và Truyền thông việc xin 
bổ sung kinh phí thanh toán thuê 

dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành; thuê 
Hệ thống phần mềm dịch vụ công 

năm 2022 

 

 

Sáng: 8h00 (45) Sở Xây dựng 
họp xem xét đề nghị của Sở Y tế về 
điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả 
thi dự án Hệ thống xử lý nước thải 
và rác thải Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn. 
 
 

Chiều: 14h00 (44) họp tại STC 
Họp bố trí trụ sở làm việc TT xúc 
iến du lịch, Ban quản lý công viên 

địa chất 
 
 
 
 
 
 

 



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 

06/5/2022 

 

 

   

Sáng: 8h00 (170) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

hướng dẫn của UBND tỉnh về trình 
tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 
 

Sáng: 8h00 (173) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế 
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW 
ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị 

về quy hoạch, xây dựng, quản lý và 
phát triển bền vững đô thị Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045; dự thảo Báo cáo của Ban 
cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá 

thực trạng về công tác quản lý, quy 
hoạch nghĩa trang, phương hướng 
nhiệm vụ công tác quản lý và quy 

hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

Thứ Bẩy; CN 

07;08/5/2022 

    

Thứ Hai 

09/5/2022 

 

  

 

 

Chiều: 14h00 (2053) Sở Tư pháp 
Họp lấy ý kiến hồ sơ áp dụng BPKPHQ 

đối với bà Hoàng Thị Mét  

 

  

Thứ Ba 

10/5/2022 

   

Chiều: 14h (56)  

họp tại Tầng 4 STC 
Họp thống nhất phương án phân bổ 
và giao dự toán chi ngân sách nhà 
nước năm 2022, kinh phí sự nghiệp 

y tế khác cho Sở Y tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

11/5/2022 

Sáng: 8h00 (180) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề kiểm điểm, đánh 
giá tiến độ giải phóng mặt bằng các 
dự án trọng điểm và xem xét, giải 
quyết khó khăn, vướng mắc trong 
công tác giải phóng mặt bằng trên 
địa bàn các huyện, thành phố (kỳ 
tháng 4/2022) 
 

 

 

Sáng: 8h00 (178) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành danh mục 
mua sắm tập trung và phân công đơn vị 

thực hiện mua sắm tập trung thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn  

 Sáng: 8h00 (169) UBND tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện 
lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An 
toàn khu, vùng An toàn khu trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn  

Thứ Năm  

12/5/2022 

  
 

Sáng: 7h30 (68) Tập trung tại 

Tỉnh uỷ 
Chương trình thăm, làm việc của 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh 

đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh tại thành phố Lạng Sơn 

và huyện Cao Lộc 

 

(Cả ngày) 

Sáng: 8h00 (661) Cục Thuế tỉnh 
Dự Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022-

2025 tại Đảng bộ Cục Thuế 

 

 
 

Chiều:14h00 (184)TTHN ThePride 
Dự Lễ phát động triển khai Nền tảng 

"Công dân số Xứ Lạng" và phát triển tài 
khoản thanh toán điện tử 

Sáng: 8h00  (1335) TTHN tỉnh 
Dự Hội nghị báo cáo viên Trung 
ương trực tuyến tháng 5/2022 

 

 

  

Sáng: 8h00  (1335) TTHN tỉnh  
Dự Hội nghị báo cáo viên Trung 
ương trực tuyến tháng 5/2022 

 

 

Chiều: 14h00 (248) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

hướng dẫn của UBND tỉnh về trình 
tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn  

 

 

Thứ Sáu 

13/5/2022 

 

Sáng: 7h30 (689) Tỉnh uỷ 
V/v mời dự và báo cáo tại Hội nghị 

Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ  

 

Sáng: 10h30 (256) Bộ Nội vụ 

TT tại UBND tỉnh 
Về việc tổ chức làm việc với Bộ, 
ngành Trung ương xin ý kiến về 

phương án điều chỉnh địa giới hành 
chính mở rộng thành phố Lạng 

Sơn  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (222) Sở TN&MT 
Họp xác định giá đất cụ thể làm cơ sở 
tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng 
năm của Công ty CP Vinpearl và Công 

ty CP Vincom Retail thuê đất để sử 
dụng vào mục đích Trung tâm Thương 
mại và khách sạn Vincom Lạng Sơn  

 Sáng: 7h30  (189) UBND tỉnh 
Dự làm việc với Đoàn giám sát 

Thường trực HĐND tỉnh về 
Chương trình giám sát tình hình 

thực hiện 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 

Sáng: 7h30 (404) VP  UBND tỉnh 

 Họp của TT HĐND tỉnh với UBND 

tỉnh và các cơ quan liên quan 

Chiều: 13h30 (71)  

 HĐND -  UBND tỉnh 
Dự Hội nghị của Ban Chỉ đạo đổi 
mới, phát triển doanh nghiệp và 



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 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể  
tỉnh Lạng Sơn với các hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh 

 
 

Thứ Bẩy; CN 

14;15/5/2022 

 

 

 

 

   

Thứ Hai 

16/5/2022 

   Chiều: 14h00  (186) UBND tỉnh 
Họp xem xét số liệu đầu vào phục 
vụ biên soạn GRDP sơ bộ quý I, 

ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 
2022  

 

Thứ Ba 

17/5/2022 

 Sáng: 8h00 (58) GM STC Tầng 4 
Họp xem xét phương án bán tài sản, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá 
đất cụ thể thực hiện bồi thường khi nhà 

nước thu hồi đất. 

 

Chiều; 14h00 (443) NHNN Chi nhánh 

Lạng Sơn 
v.v  xem xét đề nghị về xây dựng quy 

định quy trình xử lý nợ xấu 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (57) GM STC Tầng 4 
Họp phân bổ kinh phí đối với các dự 
án công tác đo đạc, đăng ký đất đai, 
lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất năm 2022. 

 

 

Sáng: 8h00 (255) (259) 

UBND tỉnh 
Họp Ban Điều hành Chương trình 
mở rộng quy mô vệ sinh và nước 
sạch nông thôn dựa trên kết quả, 
tổng kết công tác năm 2021, triển 

khai nhiệm vụ năm 2022  

 

Thứ Tư 

18/5/2022 

 

Sáng: 8h00 (693) TTHN Tỉnh 
Hội nghị quán triệt và triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 06-
NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ 

Chính trị  

Sáng: 8h30 (192) (262)  

UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
triển khai các chính sách tín dụng 
thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 30/01/2022 của Chính phủ  

Chiều: 14h00 (03) Tâng 5 STC 
họp Tổ chuyên gia và Tổ chuyên 

viên giúp việc xem xét dự thảo Báo 
cáo về việc xác định giá trị  

 

 

Sáng: 8h00 (693) TTHN Tỉnh 
Hội nghị quán triệt và triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 

24/01/2022 của Bộ Chính trị  

 

 

Chiều: 14h00 (193) UBND tỉnh 
Dự họp về tình hình triển khai áp dụng 
hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (693) TTHN Tỉnh 
Hội nghị quán triệt và triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 

24/01/2022 của Bộ Chính trị  

 

 

Chiều: 14h00 (190) UBND tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 
2022 

Sáng: 8h00 (693) TTHN Tỉnh 
Hội nghị quán triệt và triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, 
ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị  

 

Sáng: 10h00 (79) TCT Hoàng 

Văn Thụ 
 Dự Lễ tốt nghiệp lớp Cao cấp lý 

luận chính hệ không tập trung tỉnh 
Lạng Sơn, khóa học 2020 – 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 
khối lượng hợp đồng tư vấn lập 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

 
Chiều: (424) VP ĐĐBQH -  HĐND 

tỉnh 
Họp với các Sở, ngành V/v xem xét 

tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 
chuyển nguồn năm 2022 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 

19/5/2022 

 

Sáng: 7h30; Chiều: 14h00 (258) 

UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 5 năm 2022, kỳ 1  
 

     

Chiều: 14h00 (696) TTHN tỉnh 
dự Hội nghị giao ban trực tuyến 

toàn quốc đánh giá việc triển khai 
Kết luận số 01-KL/TW của Bộ 

Chính trị  

Chiều: 14h30 (70) Ban QLKKTCK 

Đồng Đăng 
Họp xem xét đề nghị của UBND huyện 
Văn Lãng về xác định quỹ đất bố trí tái 

định cư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang 

thuộc Khu phi thuế quan  
 

Chiều: 14h00 (696) TTHN tỉnh 
dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn 

quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 
01-KL/TW của Bộ Chính trị 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (696) TTHN tỉnh 
dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn 
quốc đánh giá việc triển khai Kết luận 

số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (696) TTHN tỉnh 
dự Hội nghị giao ban trực tuyến 

toàn quốc đánh giá việc triển khai 
Kết luận số 01-KL/TW của Bộ 

Chính trị 

Thứ Sáu 

20/5/2022 

 

Sáng : 7h30 (9361)  

Đỉnh Mẫu Sơn 

Dự Lễ khởi công dự án quần thế 

khu du lịch Mẫu Sơn 

 

Sáng: 10h30 (195)  

Vinpearl Hotel Lạng Sơn 
Dự tiệc chiêu đãi chào mừng Lễ 

khởi công dự án Quần thể khu du 
lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn 

 

  

 

 

 

 

Chiều: 15h30 (23) UBND tỉnh  
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công 

tác của Bộ Thông tin và Truyền 
thông do đồng chí Nguyễn Huy 

Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông làm Trưởng đoàn 

 

Sáng: 8h00 (53) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét phương án điều chỉnh 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch 
đầu tư công năm 2022 tỉnh Lạng 

Sơn 

 

Chiều: 14h00 (49) Sở KH&ĐT 
Xem xét, tháo gỡ các khó khăn 
vướng mắc trong việc thực hiện 

các chính sách của Nghị quyết số 
15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 

và Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 
tỉnh 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 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 (54) Sở KH&ĐT 

về việc xem xét khả năng triển khai 
thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng 
Phúc Khang thuộc khu phi thuế 

quan 

Chiều: 15h00 (55) Sở KH&ĐT 
Về việc kiểm tra, rà soát trình tự, 
thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ 
trương dự án Đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc 
Khang thuộc khu phi thuế quan 

Thứ Bẩy; CN 

21;22/5/2022 

 

 

 

   

Thứ Hai 

23/5/2022 

 

 

Chiều: 14h00 (197) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét Dự thảo 
Nghị quyết của HĐND tỉnh ban 

hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân sách 
trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng 
của ngân sách địa phương thực 
hiện Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Chiều: 14h00 (239) Sở TN&MT 
về việc xem xét kiến nghị của Công ty 
cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng 

Phú Lộc  

 

 

 

Chiều: 14h00 (430) NK Tỉnh uỷ 
Họp xem xét tham gia ý kiến vào dự 

thảo NQ của HĐND tỉnh 

 

Chiều: 14h00 (147) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét đề nghị của Tạp chí 

Diễn đàn doanh nghiệp  

Thứ Ba 

24/5/2022 

 

Sáng: 8h00 (205) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Báo cáo tình hình thực hiện dự 
toán thu, chi ngân sách 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022; dự thảo Báo cáo của 
Ban cán sự đảng UBND tỉnh về 

việc rà soát, đánh giá tình hình và 
đề xuất biện pháp tăng cường công 
tác quản lý, sử dụng tài sản công 

của các cơ quan khối chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc, các Hội, Đoàn 

thể cấp tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (205) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo 

cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi 
ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo Báo 
cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về 

việc rà soát, đánh giá tình hình và đề 
xuất biện pháp tăng cường công tác 

quản lý, sử dụng tài sản công của các 
cơ quan khối chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, các Hội, Đoàn thể cấp 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 (55) Sở NN&PTNT 

 Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc 
trong công tác giải phóng mặt bằng đất 
rừng tại dự án Quần thể khu du lịch sinh 

thái, cáp treo Mẫu Sơn. 

 

Chiều: 13h30 (241) Sở TN&MT 
Giải quyết KKVM công tác GPMB tháng 

5/2022 

 

Thứ Tư 

25/5/2022 

Sáng: 8h00 (59) Sở Xây dựng 
Thẩm định Nhiệm vụ và đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND tỉnh 

 

Chiều: 13h30 (198) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Sáng: 8h00 (60) họp tại tầng IV STC 
Họp Hội đồng thẩm định phương án giá 
đất cụ thể dự án: Tu bổ di tích Đền Tả 
Phủ, phường Hoàng Văn Thụ; Đường 
37m và một số tuyến đường thuộc Khu 

đô thị Phú Lộc I; Cải tạo, mở rộng 
đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - 

Nguyễn Đình Chiểu) và Xây dựng mở 
mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi 
Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 
 
 

Sáng: 7h30 (18) Bộ CHQS tỉnh 
Dự Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện 
Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 

29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung 
ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật 

trong tình hình mới 

 

 

Sáng: 8h00 (407) H. Tràng Định 
Khảo sát tình hình triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 
28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 

Sáng: Sáng: 8h00 (443)  

VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh 
Dự buổi làm việc với Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh Sơn La 
 

 
 

Chiều: 14h00 (63) họp tại tầng 4 

STC 
Họp xem xét kinh phí thực hiện 

kiến nghị của kiểm toán nhà nước 
chuyên đề Trái phiếu chính phủ 

Thứ Năm 

26/5/2022 

 

Sáng: 8h00 (441) UBND tỉnh 
Họp liên tịch thống nhất nội dung 
kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND 

tỉnh  

Chiều: 14h00 (59) 

họp tại tầng IV STC 

họp xem xét đề xuất của Sở Nông 
nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh dự 

toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đặt 
hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công 

ích thuỷ lợi năm 2022 
 

Chiều: 15h30 (67) Họp tại tầng 4 STC 
họp thẩm định gía đất cụ thể:Cải tạo, 
nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 

đến Km18), tỉnh Lạng Sơn; Thủy 
điệnTràng Định 2, huyện Tràng Định, 

 

Sáng: 8h00 (407) H. Văn Lãng 
Khảo sát tình hình triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 
28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 

Chiều: 15h00 (64) họp tại tầng 4 

STC 
họp xem xét đề nghị của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 
tại Báo cáo số 129/BC-BQLKKTCK 

Sáng: 8h00 (24) NK Tỉnh uỷ 
Tham dự Hội nghị đào tạo áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước trên địa bàn 
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 
tỉnh Lạng Sơn ngày 19/5/2022 

Thứ Sáu 

27/5/2022 

 

 

 
 

  

Sang: 8h00 (207) NK A1 
Dự Hội nghị đánh giá Chỉ số PCI 
tỉnh Lạng Sơn năm 2021; nhiệm 
vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI 

năm 2022 
 

 

Sáng: 8h00 (65) họp tại tầng 5 STC 
Họp để thống nhất nội dung báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh đối với nội dung xem 
xét đề nghị của Công ty cổ phần Cấp 

thoát nước Lạng Sơn 
 

Sáng: 9h30 (66) Họp tại tầng 5 STC 
về việc xem xét cơ sở tính đơn giá quản 
lý, vận hành trạm xử lý nước rỉ rác bãi 

chôn lấp rác Tân Lang, huyện Văn Lãng 
 

Chiều: 14h30 (202) UBND tỉnh 
Họp xem xét tình hình triển khai bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối 
với xe Trung Quốc nhập cảnh qua các 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh  

 

 

Sáng: 8h00 (43) TTHN The pride 
Dự hội nghị đánh giá thực trạng, đưa 
ra giải pháp, định hướng phát triển 
du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (208) UBND tỉnh 
Họp rà soát tình hình thực hiện, 

đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công 
năm 2022 

 

Thứ Bẩy; CN 

28;29/5/2022 

   Chiều Thứ Bẩy: 14h00 (57)  

Sở KH&ĐT 
Họp thống nhất dự thảo Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về một 
số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Sáng Chủ nhật 7h30 (213) UBND 

tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng 
Chính phủ đối thoại với nông dân 

Việt Nam năm 2022  

 

Thứ Hai 

30/5//2022 

 Sáng: 8h00 (69) họp tại tầng 5 STC 
Họp Hội đồng tố tụng hình sự tại yêu 

cầu số 03 Rượu + Gỗ (PC02) 

 

Chiều:14h00 (216) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề Xem xét, giải quyết một 
số vướng mắc về công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện 
dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Tối: 19h00 (215) NK A1 
Dự cơm tiếp Đoàn công tác của Ủy 
ban biên giới quốc gia và Ban Chỉ 

đạo công tác biên giới các tỉnh biên 
giới phía Bắc làm việc tại tỉnh Lạng 

Sơn  

 

Sáng: 8h00 (62) (79) họp tại tầng 

4 STC 
Họp xem xét nội dung đề nghị của 
UBND huyện Văn Lãng về hỗ trợ 
kinh phí để đầu tư xây dựng công 
trình Căn cứ chiến đấu huyện Văn 

Lãng 
 

Chiều: 14h00 (68) Sở VHTT&DL 



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 
kiểm tra thực trạng và xem xét đề 
nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về cải tạo, sửa chữa Sân 

vận động Đông Kinh  

 

Thứ Ba 

31/5/2022 

Sáng: 7h30 (204) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 5 năm 2022, kỳ 2  
 
 

(Cả ngày) 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (70) họp tại tầng 4 STC 
họp lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng 
Chính phủ về Phê duyệt danh mục 

chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành 
công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2022-2025 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (407) CK Hữu Nghị 
Khảo sát tình hình triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 
28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 

Sáng: 7h30 (210) BCH Quân sự 

tỉnh 

Dự Hội nghị cập nhật tình hình và tập 
huấn nâng cao năng lực, kỹ năng 

quản lý nhà nước về biên giới trong 
tình hình mới 

 

Sáng: 9h30 Cục Thuế 

Giấy mời 775 

Cục Thuế tỉnh 

Dự hội nghị công bố Cục trưởng 

cục Thuế 

Chiều: 14h00 (71)  

họp tại tầng 5 STC 
Họp thông qua kết quả thẩm tra 

quyết toán dự án: Đầu tư xây dựng 
tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn đoạn Km1+800-Km108+500, 
kết hợp tăng cường mặt đường 

quốc lộ 1 đoạn Km1+800-
Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh 
Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng 

BOT 

 

 


