
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  

08/8/2022 

Sáng: 8h00 (332) 

Họp tại Tầng 4 UBND tỉnh 
 Họp trực tuyến phiên thứ ba của Ủy 

ban Quốc gia về chuyển đổi số 

Chiều: 14h00 (317) Hội trường 

tầng 3 UBND tỉnh 
Dự họp chuyên đề về tình hình 

xuất nhập khẩu hàng hóa và giải 
pháp nâng cao năng lực thông 
quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị 

Sáng: 8h00 (332) 

Họp tại Tầng 4 UBND tỉnh 
 Họp trực tuyến phiên thứ ba của 
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 

 

 

Sáng: 9h00 (324) Phòng họp Tầng 

3 UBND tỉnh 
 Làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm 

nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  
 

Thứ ba 

09/8/2022 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (325) Phòng họp trực 

tuyến Tầng 3 UBND tỉnh 
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh  

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (116) họp tại Tầng 4 

Sở Tài chính 
 Họp xem xét nội dung đơn kiến 

nghị và phương án bán tài sản trên 
đất chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất Trạm Thú y huyện Cao Lộc 

 

Chiều: 14h00 (327) Phòng họp 

tầng 4 UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh quy định 
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã 

nông thôn mới nâng cao, xã nông 
thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 

2025 tỉnh Lạng Sơn và dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Đơn giá xây dựng mới nhà, 
công trình và vật kiến trúc áp dụng 
trong công tác bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất  

 

Sáng: 8h00 (334) Phòng họp trực 

tuyến Tầng 4 UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
sơ kết 06 tháng triển khai Đề án 
"Phát triển ứng dụng dữ liệu dân 
cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030  

 
Sáng: 8h00 (104) Sở Xây dựng 
Họp về việc xem xét đề nghị của 
Công ty cổ phần Cấp thoát nước 

Lạng Sơn thẩm định gia hạn tiến độ, 
thời gian thực hiện hợp đồng các gói 

thầu thuộc dự án Hệ thống thoát 
nước và xử lý nước thải thành phố 

Lạng Sơn 

Thứ tư 

10/8/2022 

 

Sáng: 8h00 (322) Tầng 4 UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh  

 (Cả ngày) 

 

 

Chiều: 18h00 (48) Nhà khách A1 
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công 

tác của UBND tỉnh Tuyên Quang 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (126) 

HĐND và UBND tỉnh 
Dự hoạt động chất vấn tại phiên 
họp 14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 
 

Cả ngày  

 

 

 

 



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 

11/8/2022 

 

Sáng: 8h30 (266) Bộ Tài chính 
Về việc tham dự thảo luận đánh giá 
tình hình thực hiện dự toán NSNN 

năm 2022, xây dựng dự toán NSNN 
năm 2023 và kế hoạch tài chính -

NSNN 03 năm 2023-2025  

Sáng: 7h30h00 (438) NK A1 
Làm việc với Tổng công ty Công 

nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và 
Công ty Than Na Dương, Công ty 

Nhiệt điện Na Dương 

Sáng: 8h00 (106) Hội trường 

tầng 2- Sở NN&PTNN 
Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 
định chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác 

Sáng: 7h00 (48) Nhà khách A1 
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công 

tác của UBND tỉnh Tuyên Quang 

 

 

 

Sáng: 8h00 (335) phòng họp trực 

tuyến tầng 4 UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

của Thủ tướng Chính phủ với 
doanh nghiệp với chủ đề "Chủ động 
thích ứng, phục hồi nhanh và phát 

triển bền vững"  

 

Chiều: 13h30 (337) Phòng họp 

trực tuyến Tầng 3 UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến giao ban đôn 

đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho người lao động theo 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 

28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Sáng: 8h00 (81) Sở VHTT&DL 

V/v tổ chức họp các ngành nhằm 
tháo gỡ một số khó khăn, vướng 

mắc trong công tác triển khai thực 
hiện Nghị Quyết số 17/2020/NQ-
HĐND, ngày 14/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sáng: 8h00 (166) Đảng uỷ Sở 

TN&MT 
 Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở năm 2022 

Chiều: 14h00 (105) họp tại tầng 4 

UBND tỉnh 
Họp thẩm định Nhiệm vụ và đồ án 
quy hoạch thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND tỉnh 

Thứ Sáu 

12/8/2022 

 

Sáng: 8h00 (331) UBND Thành 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 

 

 

 

Sáng: 8h00 (162) Sở TN&MT 
Thẩm định Hồ sơ điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 cấp huyện 

Chiều: 14h00 (162) Sở TN&MT 

 

Sáng: 8h30 (336) Tầng 4. UBND 

tỉnh 
Dự Hội nghị tổng kết năm học 2021 
- 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 

2022 – 2023  

 

Sáng: 8h00 (161) (166) Đảng uỷ Bộ 

đội Biên phòng tỉnh 
 Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở năm 2022 

Thứ Bẩy; CN 

13;14/8/2022 

 Sáng Chủ nhật: 8h30 (118) Họp 

tại Tầng 4 STC 
Họp thẩm định phương án giá đất 
cụ thể và thẩm định giá khởi điểm 
bán đấu giá tài sản gắn liền với đất 
tại khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 
dự án Chợ Trung tâm thị trấn Văn 

Quan, huyện Văn Quan; dự án Đầu 
tư xây dựng công trình Đường 

tránh ngập vào trung tâm các xã 
nghèo miền núi 30a Đồng Thắng, 

Cường Lợi, Lâm Ca  

  

 


