
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 

01/7/2022 

Sáng: 7h30 (758) TTHN Tỉnh 
V/v triệu tập Hội nghị cán bộ chủ 

chốt  

Sáng: 8h20 (90) KBNN tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết tình 
hình giải ngân đầu tư công nguồn 
vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 

2022  

 

Chiều: 14h00 (757) Tỉnh uỷ 
V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Tám  

 

 

 

 

 

Sáng: 7h30 (83) Sở NN&PTNT 
Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết định 

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

 

Sáng: 8h00 (89)   

TTKĐ CLCT Sở Xây dựng 
Kiểm tra hiện trạng xe ô tô Trung tâm 
kiểm định chất lượng công trình xây 
dựng - SXD và xe ô tô Ban Chỉ huy 

quân sự huyện Cao Lộc 

 

Chiều: 14h00 (1925) Nhà khách 

Đối ngoại Biên phòng tỉnh 
Kiểm tra thưc tế cùng với Đoàn kiểm 
tra của Bộ GDĐT về công tác chuẩn 

bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022 

 

Chiều: 16h00 (274) UBND tỉnh 
Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về công tác 
chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 

Sáng: 8h00 (83) Sở Xây dựng 
 Về việc xem xét nội dung tài trợ chi 

phí lập quy hoạch xây dựng trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Chiều: 14h00 (552)  

VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh 
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 

Thứ Bẩy; CN 

02;03/7/2022 

 

 

 

 

   

Thứ Hai 

04/7/2022 

Sáng: 8h00 (268) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến của Chính 
phủ về tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển 
khai các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 

3, Quốc hội khóa XV 

 

   Chiều: 14h00  

 

 

Sáng: 10h00 (93) họp tại tầng 4 STC 
v.v tham dự cuộc họp để thổng nhất nội 

dung báo cáo UBND tỉnh đối với nội 
dung xem xét đề nghị của Ban Quản lý 
Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về 

việc không giảm phí sử dụng công trình 
kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện 
ích công cộng và giá dịch vụ bến bãi tại 
các khu vực của khẩu trên địa bàn tỉnh 

 

 

Chiều: 14h00 (92) Họp tại tầng 4 STC 
Họp xem xét phương án bán đấu giá tài 
sản công; Thẩm định phương án giá đất 

cụ thể; hệ số điều chỉnh giá đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

05/7/2022 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (271) (383) 

 Ngân hàng CSXH tỉnh 
 Họp Ban đại diện Hội đồng quản 
trị Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh quý II năm 2022 

 

 

Sáng: 8h00 (733) HT Trung tâm 

Trường Cao đẳng sư phạm 
Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành (mở 

rộng) Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần 
thứ Chín  

Chiều: 14h30 (95) Họp tại tầng 4 STC 
Họp thống nhất phương án và 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 

 Sáng: 8h00 (279) UBND tỉnh 
Họp trực tuyến toàn quốc về công 
tác phòng, chống dịch COVID-19  

 

Thứ Tư 

06/7/2022 

Sáng: 7h30 (531)  

HĐND- UBND tỉnh 
Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa 

XVII 

   ( Cả ngày) 

 

 

Chiều: 14h00 (344) Sở TN&MT 
Họp xin ý kiến về dự thảo xây dựng 

Nghị quyết Hỗ trợ về đào tạo, chuyển 
đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm 

đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất 
nông nghiệp trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn  

Sáng: 8h00 (94) họp tại STC 
họp xem xét thống nhất kinh phí tổ 
chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục 
thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX 

năm 2022  

 

Chiều: 13h45 (04) LĐLĐ tỉnh 
 Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 

2022 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (674)  

NHNN Chi nhánh Lạng Sơn 
Dự hội nghị trực tuyến triển khai 

chương trình hỗ trợ lãi suất 

 

Thứ Năm 

07/7/2022 

Sáng: 7h30 (531)  

HĐND- UBND tỉnh 
Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa 

XVII 

   ( Cả ngày) 

Sáng: 8h00 (97) Họp tại tầng 4 STC 
về việc thẩm định đơn giá dịch vụ xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ 
Lò đốt T-Tech CNC-1000 trên địa bàn 

huyện Đình Lập 

 

Chiều: 14h00 (6271) (2979)  

KBNN tỉnh 
Hội nghị sơ kết trực tuyến ngành Tài 

chính năm 2022  

 

Sáng: 8h00 (283) 

 Viễn thông Lạng Sơn 
 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công 
tác Thanh tra 6 tháng đầu năm, triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Trưa: 11h30 (37) NK Tỉnh uỷ 
Đón tiếpi Đoàn khảo sát, nghiên cứu 
Liên kết phát triển du lịch Chiến khu 

Việt Bắc tại Lạng Sơn 

Chiều: 14h00 (37) UBND tỉnh 
 Làm việc với Đoàn khảo sát, nghiên 
cứu Liên kết phát triển du lịch Chiến 

khu Việt Bắc tại Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (65) Sở KH&ĐT 
Họp thống nhất về nguyên tắc, tiêu 
chí xác định dự án trọng điểm của 

tỉnh  

Thứ Sáu 

08/7/2022 

Sáng: 7h30 (531)  

HĐND- UBND tỉnh 
Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa 

XVII 

    

Sáng: 7h30 (99) Họp tại tầng 4 STC 
Họp định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự là 2.388 chai rượu Remy Martin 

  

Chiều: 16h00 (284) Hà Nội 
 Dự làm việc với Cơ quan Phát 

triển Pháp (AFD)  

(Thời gian xuất phát từ 13h15 tại 

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 Bẩy; CN 

09;10/7/2022 

   Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (13289)  

Dự án KS Sân Golf Hoàng Đồng 
Dự lễ khởi công khu tái định cư " 

Dự án Khách sạn - Sân Golf Hoàng 
Đồng - Lạng Sơn 

Sáng Chủ nhật: 7h30 (277) Hội 

trường Thành uỷ, UBND TP 
 Dự khai mạc Chương trình Hành 
trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 


