
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 

25/7/2022 

 

Chiều: 14h00 (14269) TTHN tỉnh 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 

Sáng: 8h30 (112)  

họp tại tầng IV STC 
Họp Hội đồng định giá tài sản trong 
tố tụng hình sự (xe mô tô - YC08)  

 

Chiều: 14h00 (71) Sở KH&ĐT 
v.v giải quyết vướng mắc, khó khăn 
cho Doanh nghiệp, hợp tác xã Quý 

II năm 2022 

 

Sáng: 7h30 H. văn Quan 
Thăm hỏi, tặng quà các gia đình 

chính sách, người có công 

 

Chiều: 14h00 (44) Sở NN&PTNT 
Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương hành chính; thực hiện nhiệm 
vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tháng 7 năm 2022 

Thứ Ba 

26/7/2022 

 

Sáng: 8h00 (307) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm 
trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu 
năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2022  

 

Sáng: 7h30 (396) Sở TN&MT 
Họp xem xét giải quyết KKVM 
trong công tác GPMB tháng 7 

Sáng: 8h00 (2759) H. Cao Lộc 
Kiểm tra việc triển khai, thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TTg 

 

Chiều: 14h00 (110) Tỉnh Đoàn LS 
Về việc kiểm tra hiện trạng, xem xét 
nội dung đề xuất kinh phí sửa chữa, 

mua sắm, lắp đặt trang thiết bị 
phòng họp trực tuyến tại phòng Họp 
tầng 3,4 của Tỉnh đoàn Lạng Sơn.  

Sáng: 8h00 (44) Ban Quản lý 

KKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn 
Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương hành chính; thực hiện nhiệm 
vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tháng 7 năm 2022 

Chiều: 14h00 (108) H. Chi Lăng 
 kiểm tra thực tế hiện trường và họp xem 

xét đề xuất kinh phí thực hiện xây dựng 

đường giao thông, các hạng mục khu căn 

cứ chiến đấu thuộc khu vực diễn tập 

phòng thủ huyện Chi Lăng năm 2022 

Thứ Tư 

27/7/2022 

 

Sáng: 7h30 (36) Khuôn viên lưu 

niệm CT HCM 

Dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm  

CT Hồ Chí Minh 

 

Sáng: 9h00 (301) TTHN The pride 
Dự Hội nghị biểu dương người có 

công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân 
làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" 

nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2022) 

Sáng: 8h30 (100) Sở NN&PTNT 
Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 
định chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác 

 

 Chiều: 15h15 (401) 
 Tại phòng họp tầng 1nhà C -Sở 

Tài nguyên và Môi trường 
 họp GPMB tháng 7 (LẦN 2) 

Sáng: 9h30 (113)  

họp tại tầng IV STC. 
Họp thống nhất phương án xử l  
việc vay, mượn hóa chất để thực 
hiện xét nghiệm nhưng chưa hoàn 
thành thủ tục mua sắm để trả lại 

doanh nghiệp 

Sáng: 9h00 (306) UBND tỉnh 
Họp xem xét thống nhất một số nội 
dung liên quan đến dự án thành 

phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) 
thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (109) họp tại Tầng 4 

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

huyện Chi Lăng năm 2022 

Chiều: 14h00 (75) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét phương án phân bổ chi 
tiết nguồn vốn đối ứng ngân sách 
tỉnh và thu hồi tạm ứng thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 



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 
dựng nông thôn mới năm 2022  

 

Thứ Năm 

28/7/2022 

Sáng: 7h30 (305) Họp tại tầng 4 

UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ 

tháng 7 năm 2022  

Chiều: 14h00 

 

Sáng: 8h00 (183) KH Tỉnh uỷ 
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng 

đầu năm 2022 của LMHTX  

Sáng: 8h00 (2759) H. Lộc Bình 
Kiểm tra việc triển khai, thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TTg 

 

Sáng: 9h15 (413) tại Km66 +606 

(Xã Tân Yên, H. Tràng Định) 
 đón tiếp và làm việc với Đoàn Quỹ 

Ả - rập Xê – út  

 

Chiều: 13h30 (55) NK A1 
dự Hội nghị tập huấn công tác bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ 

nữ năm 2022   

Sáng: 7h00 (116) H. Cao Lộc 
Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập 
khu vực phòng thủ huyện huyện Cao 

Lộc năm 2022 

Thứ Sáu 

29/7/2022 

Sáng: 8h00 (308) Họp tại tầng 4 

UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ 
đạo Trung ương các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025 

Sáng: 7h30 (14454)  

Trường CĐSP Lạng Sơn 
 Dự Đại hội Đại biểu Hội CCB khối 
CCQ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 

2022-2027  

 Sáng: 6h30 (116) H. Chi Lăng 
Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập 
khu vực phòng thủ huyện Chi Lăng 

năm 2022 

Thứ bảy 

30/7/2022 

 Chương trình số: 45/CTr-

UBND 14h00 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn 

công tác của UBND tỉnh Sơn La 

về công tác chuyển đổi số (Ngày 

30, 31/7/2022 

  

Chủ nhật  

31/7/2022 

 

 

 

   

 


