
Lịch công tác tháng 6 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 

01/6/2022 

  

 

Chiều: 14h00 (72) họp tầng 4 STC 
Họp thẩm định phương án giá dịch vụ 
sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Kỳ 
Lừa và chợ Đông Kinh do Công ty cổ 

phần chợ Lạng Sơn quản lý 

 

 

Sáng: 8h00 (02) họp tại tàng 4 STC 

v.v thực hiện kết luận thanh tra năm 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (290) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
nghị quyết của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên không có khả năng 
tự phục hồi để phát triển kinh tế 
lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2022 - 2025 và dự thảo nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
phê duyệt Đề án xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 – 2025 

Thứ Năm 

02/6/2022 

Sáng: 8h00 (221) UBND tỉnh 
Dự phiên họp chất vấn của 

Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh  

Sáng: 8h00 (89) BTC Tỉnh uỷ 
Dự họp để thống nhất phương án xử lý 

đối với trường hợp công chức dự bị 
chưa được bổ nhiệm ngạch công chức 
và thực hiện nâng lương không đúng 

thời gian quy định 
 

Chiều: 14h00 (214) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét giải quyết  

các khó khăn, vướng mắc trong thực 
hiện quyết toán hoàn thành dự án Khu 
đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (454) Sở TT&TT 
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: 13h00 (223) Tập trung tại 

UBND tỉnh 
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án 
Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 
km3+700-Km18) và dự án Đường 
Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, 

Đình Lập 

 

Thứ Sáu 

03/6/2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13h30 (1767) Công an tỉnh 
 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh 
giá kết quả thực hiện xây dựng Công 

an xã chính quy  

 

 

 

  



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, CN 

04;05/6/2022 

 

 

 

 

Chiều Chủ nhật: 18h30 (30) 

 Nhà Khách A1 
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công 

tác Bộ Nội vụ và các cơ quan 
Trung ương khảo sát hiện trạng về 
phương án điều chỉnh địa giới đơn 
vị hành chính mở rộng thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 

Sáng thứ Bẩy: 8h00 (73) 

 họp tại tầng 4 STC 
Họp thẩm định phương án giá đất cụ thể 

và hệ số điều chỉnh giá đất  

 

Chiều Chủ nhật: 15h30 (225)  

TT Hội nghị The Pride 
Gặp mặt tuyên dương Huấn luyện viên, 

Vận động viên đạt thành tích cao tại 
SEA Games 31 và các giải Thể thao 
toàn quốc 06 tháng đầu năm 2022 

  

Thứ Hai 

06/6/2022 

 

Chiều: 14h00 (30) UBND tỉnh 
Làm việc với Đoàn công tác Bộ Nội 

vụ và các cơ quan Trung ương 
khảo sát hiện trạng về phương án 

điều chỉnh địa giới đơn vị hành 
chính mở rộng thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 

 Sáng: 9h00 (24) H. Lộc Bình 

Công bố quyết định Thanh tra 

 

 

 

Chiều: 14h00 (310) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét Tờ trình 
của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh về một số 
chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn  

Thứ Ba 

07/6/2022 

Sáng: 7h30 (231) UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

 

Chiều: 14h00 (151)  

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Lịch làm việc của Thường trực Tỉnh 
uỷ với Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng 

tỉnh  

 

 Sáng: 8h30 (273). Phòng họp T1 nhà 
C Sở Tài nguyên MT. 

Họp xác định vị trí, giá trị khu đất Giao 
đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty 
cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng 
Sơn tại dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu 

đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố 
Lạng Sơn. 

 

 

Chiều: 17h30 (811)  

TTHN The Pride 
Dự bữa cơm thân mật chia tay đồng chí 
Trần Hồng Nghĩa và gặp mặt đồng chí 

Đỗ Công Tiến  

 

  

Thứ Tư 

08/6/2022 

 

Chiều: 14h00 (233) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến phân tích 

kết quả Chỉ số cải cách hành chính 

 

Chiều: 14h00 (288) UBND thành phố 
V/v chuẩn bị nội dung làm việc của 
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại TP 

Sáng: 8h00 (230) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ 

chức thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông năm 2022  

Sáng: 8h00 (234) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định trình tự, thời hạn lập, 



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 
của các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện thành phố; Chỉ số hài lòng 
của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước (SIPAS) và Chỉ số cải 

cách hành chính (PAR INDEX) của 
tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

Lạng Sơn   

 

gửi, xét duyệt báo cáo quyết toán 
vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

nhà nước theo năm ngân sách 
(quyết toán theo niên độ) trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

Thứ Năm 

09/6/2022 

 

 

 
 

 

Sáng: 8h00 (235) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo các 
Quyết định quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh quy định về ban hành bảng 
giá cung cấp dịch vụ công và ban hành 
quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, 
giải quyết và trả kết quả thủ tục hành 

chính về lĩnh vực đất đai  
 

Sáng: 8h00 (74) họp tại STC 
Họp phân loại và định giá tài sản để lập 
phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ 
án, tài sản của người bị kết án tịch thu 

sung quỹ nhà nước 
 

Chiều: 14h00 (76) họp tại tầng 4 STC 
Họp thống nhất nội dung xác định hệ số 
điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng 
đất cùng với việc bán nhà ở và xử lý tài 
sản trên đất đã thu hồi của Công ty Cổ 

phần Thương mại Lạng Sơn do tự 
nguyện trả lại đất  

Sáng: 9h00 (25) H. Bắc Sơn 

 Công bố Quyết định Thanh tra 

 

Sáng: 8h15 (236)  

KS Mường Thanh 
Thực tập phương án cứu nạn, cứu 

hộ cấp tỉnh 

 

Sáng: 7h30 (25)  

BCH Quân sự tỉnh 
Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW, 
ngày 20/12/2012 của Quân ủy 

Trung ương  

Thứ Sáu 

10/6/2022 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (83) BQL KKTCK  
Họp rà soát các nội dung và căn cứ 
pháp lý 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 (477) H. Tràng Định 
Chương trình giám sát Đoàn giám 
sát tình hình thực hiện Nghị quyết 
HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 
Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Dự 

toán thu ngân sách nhà nước trên 
địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách 
địa phương và phương án phân bổ 
dự toán ngân sách địa phương năm 

2022 

Sáng: 8h00 (237) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh và dự thảo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn Trung ương 
và mức vốn đối ứng của ngân sách 
địa phương thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Chiều: 14h00 (238) UBND tỉnh 
Họp đánh giá tình hình xây dựng kế 
hoạch thực hiện các Chương trình 



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 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 và năm 2022  
Chiều: 15h00 (78) Cơ sở cai 

nghiện ma tuý tỉnh 
 kiểm tra, họp xem xét bố trí kinh 

phí khắc phục sạt lở đất do thiên tai 
tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh 

Thứ Bẩy; CN 

11;12/6/2022 

 Sáng Chủ nhật: 9h00 (244)  

UBND tỉnh 
Dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ 
gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và trực tuyến 

với công nhân lao động năm 2022  

  

 

 

 

 

Thứ Hai 

13/6/2022 

 

 

 

  

Chiều: 14h00 (243) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét hồ sơ đề 

nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND 
tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ cho công 
chức, viên chức làm công tác chuyển 

đổi số, hạ tầng số, xây dựng chính 
quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa 
khẩu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Chiều: 14h00 (75) 

Ban Dân vận Tỉnh uỷ 
Kiểm tra thực trạng và xem xét đề 
nghị của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về 
cải tạo phòng lưu trữ, phòng tiếp 

khách, nhà đa năng trụ sở và 
Phòng tiếp khách; phòng họp giao 

ban; phòng làm việc của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh uỷ. 

Thứ Ba 

14/6/2022 

Sáng: 7h30 (735) Tỉnh uỷ 

v.v mời và dự báo cáo tại Hội nghị 

giao ban Thường trực Tỉnh uỷ và 

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

 

 

Chiều: 14h30 (80) họp tại Tầng 4 

STC 
 Họp về việc xem xét, thống nhất 
việc nhập Tabmis kinh phí đầu tư 
xây dựng trụ sở Công an xã, trang 

thiết bị phòng cháy, chữa cháy, 
đảm bảo an toàn giao thông cho 
các đơn vị sử dụng ngân sách 

thuộc Công an tỉnh 

 

 

Chiều: 14h00 (247) Cục Hải quan 
Dự kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm 

vụ, công tác quản lý hàng hóa xuất nhập 
khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục 

Hải quan tỉnh Lạng Sơn  

 

Chiều: 14h00 (79) Sở KH&ĐT 
Kiểm tra hiện trạng xe ô tô của đơn vị 
đề nghị thu hồi, điều chuyển do không 

còn nhu cầu sử dụng 

Sáng: 8h00 (245) H. Tràng Định 
 Kiểm tra tình hình thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo 
chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 

2022 tại huyện Tràng Định  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

15/6/2022 

  

Sáng: 8h00 (241) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề 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 5/2022)  

Chiều: 14h00 (82) họp tại Tàng 4 STC 
Họp thẩm định phương án giá đất cụ thể 
để làm làm căn cứ tính tiền bồi thường 
khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự 

án: Xây dựng các tuyến đường đối 
ngoại giáp Nhà ở xã hội 2 và Hạ tầng kỹ 
thuật khu dân cư liền kề; Dự án Đường 
nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện 

Bình Gia  

 

Sáng: 7h30 (242)  

xã Gia Cát. H. cao Lộc 
Kiểm tra tình hình thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo 
chuyên đề năm 2022 tại huyện Cao 

Lộc 

 

 
 

 

Sáng: 7h00 (248) Tập trung tại 

UBND tỉnh  
Kiểm tra tình hình thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực 

năm 2022 huyện Văn Quan.  

 

Thứ Năm 

16/6/2022 

Sáng: 7h30 (335)(228) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 6 năm 2022 (kỳ 1)  
 

Chiều: 14h00 (335)(239) UBND 

tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 6 năm 2022 (kỳ 2)   

 

Sáng: 10h00 (83) họp tai Tầng 4 STC 
Họp định giá tài sản trong tố tụng hình 
sự theo yêu cầu số 08/YC-VPCQCSĐT 

Chiều: 14h00 (298) phòng họp tầng 1 

nhà C- Sở Tài nguyên &Môi trường. 
Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc 
trong triển khai thực hiện Dự án Xây 

dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị 
trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi 

Lăng 

 

 

 

Sáng: 10h00 (346)(31) H. Chi Lăng 
Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban 
Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống 

thiên tai 

 

 

Chiều: 14h00 (81) họp tại Tầng 4 

STC 
Họp về phân bổ chi tiết kinh phí hỗ 
trợ các danh mục năm 2021 thuộc 
Đề án phát triển giao thông nông 

thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-
2025. 

Thứ Sáu 

17/6/2022 

Sáng: 7h30 (335)(239) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 6 năm 2022 (kỳ 2) 
 

Sáng: 8h00 (252) Tập trung tại 

Trụ sở UBND tỉnh 
Dự gặp mặt cơ quan Báo trí Trung 

ương nhân dịp Kỷ niệm 97 năm 
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2022) 

 

Sáng: 8h00 (246) 

 Trụ sở tiếp công dân tỉnh 
Đối thoại giải quyết khiếu nại với công 

dân 

 

 

 Sáng: 8h00 (11341)  

NewCentury  Luxury 
Dự Đại Hội Đại biểu Hội Chữ thập 

đỏ Việt Nam Tỉnh Lạng Sơn lần thứ 
VII, nhiệm kỳ 2022-2027 

 

Sáng: 8h00 (504) Họp tại STC 
 Đoàn giám sát tình hình thực hiện 
Nghị quyết HĐND tỉnh về mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022; Kế hoạch đầu tư công 
năm 2022; Dự toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, 
chi ngân sách địa phương và 

phương án phân bổ dự toán ngân 



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 
sách địa phương năm 2022   

Thứ Bẩy; CN 

18;19/6/2022 

 Sáng Thứ Bẩy: 9h00 (250)  

TTHN The pride 
Dự tổng kết, trao Giải báo chí tỉnh Lạng 
Sơn lần thứ II năm 2022 và gặp mặt Kỷ 
niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng 

Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)  

Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (109) họp tại 

Tàng 4 STC 
Họp xem xét nội dung xử lý hạn chế, 
thiếu sót trong việc nhập khẩu, kinh 

doanh, mua sắm trang thiết bị vật tư, 
phương tiện phòng chống dịch covid-

19 

Tối Thứ Bẩy: 19h30 (50) TT 

VHNT tỉnh 
Dự tổng duyệt chương trình nghệ 

thuật tham gia "Liên hoan Ca, Múa, 
Nhạc toàn quốc năm 2022 tại thành 
phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. 

 

Thứ Hai 

20/6/2022 

Sáng: 7h30 (740) Tỉnh uỷ 
 Dự và báo cáo tại Hội nghị Giao 
ban Thường trực Tỉnh uỷ và Hội 
nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 

chuyên đề 
. 
 

 

  

Sáng: 8h00 (259) UBND tỉnh 
Họp trực tuyến với Chính phủ về 

công tác y tế và phòng, chống dịch 
bệnh  

Chiều: 14h00 (269) Ban Dân tộc 

tỉnh 
 Họp thống nhất phương án phân bổ 

vốn đầu tư phát triển và vốn sự 
nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 
2022 thực hiện Chương trình MTQG 
phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 
bào DTTS và MN trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn  

 

 

Chiều: 14h00 (2578) Sầm Sơn, 

Thanh Hoá 
 Dự Hội nghị phổ biến và triển khai 

Đề án Chiến lược nợ công đến 
năm 2030 

Thứ Ba 

21/6/2022 

 

Sáng: 8h30 (606) TP Hải Phòng 

v.v Dự Hội thảo Đề án “ Đổi mới 

cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ 

NSNN để đảm bảo vai trò chủ đạo 

của NSTW và chủ động của NSĐP 

 

Sáng: 7h30 (258) H. Hữu Lũng 
Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội theo chuyên 

đề tại huyện Hữu Lũng  

 
 
 

Chiều: 15h30 (313) UBND Thành phố 
Họp xin ý kiến các Sở ngành về việc tổ 
chức đấu giá sử dụng tài sản công là 

một phần nhà dịch vụ công cộng thuộc 
Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn vào mục đích cho thuê  

 

Sáng: 8h00;  (498)  

Văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh 
v.v thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười 

(kỳ họp thường lệ) Hội đồng nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Chiều: 14h00 (Cả ngày) 

 

 

Sầm Sơn, Thanh Hoá 
 Dự Hội nghị phổ biến và triển khai 

Đề án Chiến lược nợ công đến 
năm 2030. 

 



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 

22/6/2022 

 

Sáng: 8h00 (260) 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  

Sáng: 8h00 (352) H. Bình Gia 
Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội theo chuyên 

đề năm 2022 tại huyện Bình Gia  

 

Chiều: 14h00 (352) H. Bắc Sơn 
Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội theo chuyên 

đề năm 2022 tại huyện Bắc Sơn 

 

Sáng: 8h00 (256) H. Lộc Bình 
Kiểm tra tình hình thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo 
chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 

2022 tại huyện Lộc Bình  

 

Sáng: 8h00 (484)  

VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh 
Thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị 

quyết HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 
mười của HĐND tỉnh, khóa XVII 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh) 
(Cả ngày) 

 

 

 

Chiều: 14h00 (84) Tân Thanh- Pò 

Chài 
Kiểm tra xem xét đề nghị của Ban 
Quản lý Khu KTCT Đồng Đăng - 
Lạng Sơn về cải tạo mặt nền Khu 
phi thuế quan và trang bị máy phát 

điện tại chốt kiểm soát.  

Thứ Năm 

23/6/2022 

Sáng: 7h30 (29) BCH Quân sự 

tỉnh 
  

Chiều: 13h30 (29)  

BCH Quân sự tỉnh 
 Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW. 

ngày 29/10/2012 của Quân ủy 
Trung ương về công tác hậu cần 
quân đội đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo  

 

Sáng: 7h30 (27) BCH Quân sự tỉnh 
Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

NQ số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 
của Quân ủy Trung ương về công tác 
hậu cần quân đội đến năm 2020 và 

những năm tiếp theo 

Chiều: 13h30 

 Sáng: 7h30  (526)(501)  

VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh 
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Cả ngày) 

 

 

Thứ Sáu 

24/6/2022 

 

Sáng: 7h30 (262) H. Đình Lập 
Kiểm tra tình hình thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực 

năm 2022 tại huyện Đình Lập  

Sáng: 8h00 (263) UBND tỉnh 
Họp xem xét kiến nghị của nhà đầu tư 
về công tác giải phóng mặt bằng dự án 
Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo 

Mẫu Sơn 
Sáng: 8h00;  (498)  

Văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh 
v.v thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười (kỳ 
họp thường lệ) Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-

  Sáng: 6h30 (254) Tập trung tại 

UBND tỉnh 
Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022  
 

Chiều: 14h00 (264) UBND tỉnh 
 Họp xem xét phương án phân bổ 
vốn thực hiện 3 Chương trình mục 
tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

và 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 
2026 

Chiều: 14h00 (Cả ngày) 

 

 

 

Thứ Bẩy; CN 

25;26/6/2022 

  

Sáng Chủ nhật: 7h30 (75)  

Sở NN&PTNT 
Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác 

 

  

 

Thứ Hai 

27/6/2022 

 

 Sáng: 8h00 (86) Văn phòng Công ty 

CP Non Nước 
Kiểm tra quyết toán kinh phí trợ giá xe 

buýt năm 2021 do Công ty cổ phần Non 
nước thực hiện 

Chiều: 14h00  

 

Sáng: 9h00 (88) Họp tại tầng 4 STC 
Họp Tổ công tác rà soát xác định số tiền 
chênh lệch giữa mức thu giá xét nghiệm 
mẫu đơn và mẫu gộp và chi phí hợp lý 
khi thực hiện xét nghiệm của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Chiều: 13h30 (505) VP UBND tỉnh 
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười (kỳ 
họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021 -2026 

 

 

Chiều: 14h00 (269) 

 UBND H. Chi Lăng 
 Kiểm tra tình hình thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực 

năm 2022 tại huyện Chi Lăng  

 

Thứ Ba 

28/6/2022 

 

 

Chiều: 14h00 (266) UBND tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số 

tỉnh Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (322) H. Văn Lãng 
Vv chuẩn bị nội dung làm việc của đồng 
chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại huyện 

Văn Lãng  

 

 

Chiều: 14h00 (266) UBND tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số 

tỉnh Lạng Sơn   

 

 

Thứ Tư 

29/6/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13h30 (331) Sở TN&MT 
Họp của Sở TNMT xin ý kiến KKVM 

công tác GPMB kỳ tháng 6/2022 

Sáng: 7h30 (1874) H. Bắc Sơn 
kiểm tra thi TN THPT năm 2022 

 

Chiều: 14h00 (265) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết 
luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị 
và Nghị quyết số 169/NQ-CP của 
Chính phủ về công tác người Việt 

Nam ở nước ngoài  

 

Sáng: 8h30 (865) BQLDA Đầu tư 

xây dựng tỉnh 
họp Rà soát, đánh giá kết quả thực 
hiện dự án thành phần 1, tình hình 
thực hiện các công việc dở dang 

của dự án thành phần 2, thống nhất 
với các nhà đầu tư trong liên danh 

Nhà đầu tư dự án thành phần 2 

 

 

 



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 (1189) (29)  

BCH Quân sự tỉnh 
Dự hội nghị Sơ kết công tác quân 
sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 

 

 

 

Thứ Năm 

30/6/2022 

Sáng: 7h30 (134) (82) UBND tỉnh 
Họp 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 (267) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (1975) Sở Tư pháp 
Họp xem xét việc phê duyệt Đề án sử 
dụng tài sản công vào mục đích cho 

thuê của Trường Cao đẳng nghề Lạng 
Sơn 

 

Chiều: 14h00 (63) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét thông qua Dự thảo báo 

cáo kết quả rà soát rà soát tổng thể dự 
án Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc  

Sáng: 8h00 (753) Tỉnh uỷ 
dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu 
cực (giai đoạn 2012-2022)  

 

Sáng: 7h30 (61)  

TT Sự kiện The pride 
Dự Hội thi Hướng dẫn viên du lịch 

giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Chiều: 14h00 (58) UBND tỉnh  
Dự cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo xây 
dựng Công viên địa chất toàn cầu 

tỉnh Lạng Sơn 

 

 


