
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 

01/8/2022 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (311) Họp trực tuyến 

tầng 3 UBND tỉnh 
Dự cuộc họp trực tuyến của Tổ công 
tác số 1 do Phó Thủ tướng Thường 
trực Phạm Bình Minh chủ trì về kiểm 
tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn 
đầu tư công năm 2022. 

Thứ ba 

02/8/2022 

 

 

 

  Chiều: 14h00 (80) họp tại phòng 

họp 402 Sở Kế hoạch Và Đầu tư 

Họp xem xét các hồ sơ Dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh quy định cơ 
chế lồng ghép nguồn vốn giữa các 
chương trình mục tiêu quốc gia, giữa 
các chương trình mục tiêu quốc gia 

.. 

Thứ tư 

03/8/2022 

Sáng: 8h00 (312) Họp tầng 4 

 UBND tỉnh 
Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 7 năm 2022 trực tuyến với các 

địa phương (ngày 03/8/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thứ năm  

04/8/2022 

Sáng: 8h00 (313) Họp tại Tầng 5 

STC 
Về việc PCT tỉnh dự làm việc với Sở 

Tài chính.  

Sáng: 8h00 (313) Họp tại Tầng 5 

STC 
Về việc PCT tỉnh dự làm việc với 

Sở Tài chính.  

Sáng: 8h00 (770) Hội trường tầng 

4 NH Nhà nước Lạng Sơn. 
Tham dự sự kiện" Ngày chuyển đổi 

số" ngành Ngân hàng 
 

Sáng: 8h00 (315)  UBND tỉnh 
Họp xem xét, cho ý kiến đối với dự 
thảo Quyết định ban hành Quy chế 
đánh giá, xếp loại cán bộ, công 
chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn  

  

Sáng: 8h00 (320) ) Hội trường tầng 

4 UBND tỉnh. 
Dự Hội nghị sơ kết công tác 06 

tháng đầu năm và phương hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian 
tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia  

 

Chiều: 14h00 (318) Hội trường 

tầng 3 UBND tỉnh 
Vv đàm phán, hoàn thiện Hợp đồng 
thực hiện dự án đầu tư Trạm dừng 

nghỉ Hữu Lũng 
 

 



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 

05/8/2022 

 

Chiều: 14h00 (316) Phòng họp Tầng 

4 UBND tỉnh 
 Họp Ban Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ 
chức bộ máy của các Sở, Ban, ngành, 
Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố; nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2022 – 2025  

Sáng: 8h00 (57) Hội trường tầng 

2, Trung tâm Hội nghị The Pride.  
 Dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức hội nhập quốc tế về kinh 

tế năm 2022. 
 

Chiều: 15h30 (114) Họp tại Tầng 
IV STC 

Định giá tài sản trong tố tụng hình 
sự 

Sáng: 8h00 (314) Hội trường tầng 

4 UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
triển khai Chương trình MTQ  xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 

– 2025 

Sáng: 8h30 (2759) H. Chi lăng 

Kiểm tra việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TTg 

Sáng: 8h00 (1511) BCH Quân sự 

tỉnh 
Hội nghị quán triệt, triển khai thực 
hiện Đề án "phát huy vai trò của lực 
lượng Quân đội nhân dân tham gia 
công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, vận động nhân dân chấp hành 
pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 
2027" và tập huấn báo cáo viên pháp 

luật trong Quân đội năm 2022 

Thứ bảy 

06/8/2022 

Sáng: 8h00 (321) Tại phòng họp 

tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 
Họp trực tuyến toàn quốc về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

   

 


