
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 

11/7/2022 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (282) UBND tỉnh 
Dự 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 

 

Sáng: 8h30 (177) Tỉnh Hoà Bình 
Về việc tham dự Hội nghị "Triển khai 

quy định về việc quản lý, sử dụng, khai 
thác công trình cấp nước sạch và công 

tác quản lý tài sản công"  

 

(1,5 ngày) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (98) H. Cao Lộc 
Kiểm tra thực tế hiện trường, họp 

xem xét đề xuất kinh phí đầu tư xây 
dựng đường giao thông, các hạng 
mục khu căn cứ chiến đấu thuộc 

khu vực diễn tập phòng thủ huyện 
Cao Lộc năm 2022. 

Thứ Ba 

12/7/2022 

 

 

 

 

   

Thứ Tư 

13/7/2022 

 

Sáng: 8h00 (1507) Hội trường 

BCH Quân sự tỉnh 

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 

2022 của BCĐ công tác TTĐN và 

BCĐ 35 cấp tỉnh 

 

 

Chiều: 14h00 (13619)  

HĐND – UBND Huyện Lộc Bình 
Dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển 
khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 
ngày 04/10/2002 của Chính Phủ  

 

 

 

 

 

 

Chiều: 15h00 (101)  

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 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (288) UBND t. phố 
Kiểm tra tình hình thực hiện Kế 

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

2022 tại thành phố Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (221) H. Văn Lãng 
lịch kiểm tra tình hình thực hiện hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế 
tập thể, hợp tác xã, chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), bộ chỉ số 
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 

Sở, ban, ngành và UBND cấp 
huyện (DDCI) 6 tháng đầu năm 
2022 tại các huyện Văn Lãng 

 

Thứ Năm 

14/7/2022 

Chiều: 13h30 (39) UBND tỉnh 
Làm việc với Đoàn công tác của 
Ban Kinh tế Trung ương do đồng 
chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban 

làm Trưởng đoàn 

Chiều: 14h00 (768) Tỉnh uỷ 
Dự và báo cáo tại Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề 

   Sáng: 8h00 (290) UBND tỉnh 
Họp xem xét đề xuất cơ chế, chính 

sách nhằm tháo gỡ vướng mắc, 
khó khăn trong công tác giải phóng 

mặt bằng các dự án  

Chiều: 14h00 (287) UBND tỉnh 
Dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 

2022 công tác chống buôn lậu, gian 



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 
lận thương mại và hàng giả  

Thứ Sáu 

15/7/2022 

Sáng: 8h00 (286) UBND tỉnh 
 Họp báo quý II năm 2022 

 

Sáng: 8h00 (292) 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 
6-2022; kiểm điểm tình hình thực 
hiện các dự án trọng điểm Quý II, 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 

III năm 2022  

 

Chiều: 14h00 (295) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ 

kết công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022 

 

   

Chiều: 15h30 (13658) Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh 
Dự buổi lễ kỷ niệm 76 năm Ngày 
truyền thống thi hành án dân sự  

 

Chiều: 13h30 (311) BCH Quân sự 

tỉnh 

Dự lễ công bố Quyết định của Tổng 
Tham mưu trưởng Quân đội nhân 

dân Việt Nam 

 


