
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 

18/7/2022 

  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (103) Họp tại STC 
 Họp xem xét Thẩm định bổ sung 
giá đất trong Bảng giá đất trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn và 
phương án giá đất cụ thể  

 

Sáng: 8h00 (298) UBND tỉnh 
Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục 
thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX 

năm 2022  

Sáng: 8h00 (91) H. Đình Lập 
Hội nghị tổng kết, đánh giá "Thí 
điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng 
bền vững cho nhóm hộ trên địa bàn 
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn" 

 

Chiều: 14h00 (100) (133) 

Họp tại STC 
Họp xem xét thẩm định đề cương 
và dự toán chi tiết nhiệm vụ: "Xây 
dựng Nền tảng số quản lý giá kết 
nối với Cổng khai thác dữ liệu 

chuyển đổi số (quản lý giá vật liệu, 
vật tư, giá đất,...)"   

 

 

Chiều: 1400 (102) họp tại tầng 4 

STC 
Họp xem xét đề nghị h  tr  kinh phí 
tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 

huyện Cao Lộc năm 2022 

Thứ Ba 

19/7/2022 

Sáng: 8h00 (299) UBND tỉnh 
Họp xem xét, cho ý kiến đối với một số 
nội dung định hướng của Báo cáo Quy 
hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050  

Sáng: 8h00 (379) Sở TN&MT 
Họp xem xét đề nghị Công ty cổ 
phần Sản xuất và Thương mại 

Lạng Sơn về nộp tiền sử dụng đất  

   

 

 

Chiều: 14h00 (42) UBND tỉnh 
Làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội 
đồng phối h p phổ biến, giáo dục 

pháp luật trung ương 

Thứ Tư 

20/7/2022 

Sáng:  

Họp BTĐKT tại KS Mường Thanh 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (105) họp tại Tầng 5 

STC 
Họp thống nhất nội dung báo cáo 
UBND tỉnh tại Văn bản số 118/VP-

THNC ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn 

Sáng: 8h20 (1008) Sở NN&PTNT 
Dự chương trình hội thảo trực 
tuyến về Quản lý tài sản công do 
Ngân hàng phát triển Châu á 

(ADB) tổ chức 

 

Chiều: 14h00 (105) họp tại Tầng 

5 STC 
Họp thống nhất nội dung báo cáo 
UBND tỉnh tại Văn bản số 118/VP-
THNC ngày 29/6/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (105) họp tại Tầng 5 

STC 
Họp thống nhất nội dung báo cáo 
UBND tỉnh tại Văn bản số 118/VP-
THNC ngày 29/6/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn 

Sáng: 7h30 (95) UBND tỉnh 
 Họp Thẩm định Nhiệm vụ và đồ án 
quy hoạch thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND tỉnh 

Chiều: 14h00 (302) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh quy định phân cấp 

phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết 

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

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 

21/7/2022 

Sáng: 8h00 (76) (786)  (754) TTHN 

tỉnh 
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học 
tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII  

(cả ngày)  

 

 

Sáng: 8h00 (76) (786) TTHN tỉnh 
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học 
tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII  

(cả ngày) 

Sáng: 8h00 (76) (786) TTHN tỉnh 
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học 
tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII  

(cả ngày) 

Sáng: 8h00 (76) (786) TTHN tỉnh 
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học 
tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII  

(cả ngày) 

Thứ Sáu 

22/7/2022 

Sáng: 8h00 (76) TTHN tỉnh 
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học 
tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII  

 

 

Chiều: 13h30 (294) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh  

Sáng: 8h00 (76) (786) TTHN tỉnh 
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học 
tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII  

 

Chiều: 15h00 (111) 

 Họp tại tầng 4 STC 
Họp rà soát lại sản lư ng sử dụng 
nước sạch của các đối tư ng đư c 
miễn, giảm giá do ảnh hưởng dịch 
Covid-19 do Công ty CP Cấp thoát 

nước Lạng Sơn thực hiện 

Sáng: 8h00 (76) (786) TTHN tỉnh 
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học 
tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII  

 

Sáng: 8h00 (76) (786) TTHN tỉnh 
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học 
tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII  

 

Chiều: 14h00 (107) CK Tân 

Thanh, Hữu Nghị 
Kiểm tra hiện trạng và họp xem xét 
đề xuất của Ban Quản lý Khu KTCT 
Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc sơn 
vạch kẻ đường phân làn tạo luồng 
xe và lắp đặt đèn chiếu sáng cho 
camera tại Cổng B1 và B2 tại cửa 
khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu 

Tân Thanh 

 

Thứ Bẩy; CN 

23; 24 /7/2022 

 

 

Sáng Chủ nhật: 9h00 (14375)  

TT Điều dưỡng người có công tỉnh  
Dự Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thương 

binh liệt sỹ  

 

   

 

 

 


