
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 

12/9/2022 

 

 

 

Sáng: 10h00 (142) Họp tại STC 
Làm việc với đoàn khảo sát thu 
thập thông tin để lập Kế hoạch 

kiểm toán báo cáo quyết toán ngân 
sách địa phương năm 2021 của 

tỉnh Lạng Sơn 

Sáng: 8h00 (496) Phòng họp trực 

tuyến tầng 3 UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ 

trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
và dự thảo Chương trình hành động 
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về 
thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 
ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII 

 

Chiều: 14h00 (141) Họp tại tầng 4 

STC 
Họp thẩm định giá đất cụ thể và Hệ số 
điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi 

điểm 

 

 

 

  

Thứ Ba 

13/9/2022 

Sáng: 7h30 (489) (371)  

UBND tỉnh 
 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 9 năm 2022   
 

Chiều: 14h00 (489) UBND tỉnh 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (143) 

 Họp tại tầng 4 STC 
Họp xác định chi phí khấu hao TSCĐ 
giao cho DN quản lý không tính thành 

phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ 
phần Cấp thoát nước 

 

 

 

Sáng: 8h00 (377) Phòng họp tầng 

3 UBND tỉnh 
Họp trực tuyến toàn quốc về công 
tác phòng, chống dịch COVID-19  

Sáng: 8h00 (140) Họp tại tầng 5 

STC 
Họp xem xét phương án phân bổ 

nguồn vốn sự nghiệp đối ứng ngân 
sách tỉnh thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2022 
 

Chiều: 14h00 (385) UBND tỉnh 
Dự làm việc với Đoàn công tác Ngân 

hàng Thế giới tại Việt Nam (WB)  

Thứ Tư 

14/9/2022 

 Sáng: 8h00 (378) Phòng họp tầng 4 

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 

  Sáng: 8h00 (379) NK Tỉnh uỷ 
Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác thông tin đối 

ngoại và công tác báo chí năm 2022 

 

Sáng: 9h00 (132) (505) BCH Quân 



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 
mặt bằng trên địa bàn các huyện, 

thành phố (kỳ tháng 8/2022)  

Sáng: 10h30 (57)  

Cửa khẩu Tân Thanh 
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công 

tác của UBND tỉnh Quảng Bình  

Chiều: 15h00 (57) UBND tỉnh 

 

Chiều: 14h00 (135) Sở NN&PTNT 
 Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết 
định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác 

 

sự tỉnh 
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị bàn biện 
pháp khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt 
sĩ hy sinh và Nhân dân tử nạn tại 

pháo đài Đồng Đăng, huyện Cao Lộc 

 

Chiều: 14h00 (382) UBND tỉnh 
Họp Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến 
tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022 

Thứ Năm 

15/9/2022 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (424) Cục Thống kê 
Họp thống nhất số liệu đầu vào 

phục vụ biên soạn ước tính GRDP 
sơ bộ quý II, 6 tháng và ước tính 

quý III, 9 tháng năm 2022  

Bộ Tài chính (9023) 
Hội nghị về định hướng sửa đổi Nghị 
định số: 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng  

 

Sáng: 8h00 (384) UBND Tỉnh 
Dự làm việc với Đoàn giám sát Đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc chấp 

hành các quy định của pháp luật trong 
công tác đấu tranh phòng, chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 

giai đoạn từ 01/01/2018 đến 
31/12/2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (17) BCH Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 
Dự Hội nghị Rút kinh nghiệm công tác 
bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện 

thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh 

trái phép và phòng chống dịch Covid -
19  

 

Tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến 

thức (Quản trị AN, QTAN phi 

truyền thống)  

(Từ ngày: 15 – 17/9/2022) 

Sáng: 8h00 (386) UBND tỉnh 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính và hiện đại hóa phương 

thức chỉ đạo, điều hành phục vụ 
người dân, doanh nghiệp 

Sáng: 5h00 -7h00 (133) ; (134) 

H. Bình Gia 
Điều hành diễn tập phòng cháy, 

chữa cháy rừng huyện Bình Gia năm 
2022 

Chiều: 14h00 (188) Sở Nội vụ 
Họp Ban Đề thi cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh 
Lạng Sơn năm 2022 

Thứ Sáu 

16/9/2022  

Sáng: 9h00 (388) UBND tỉnh 
 Họp đánh giá số liệu GRDP sơ bộ 
quý II, 6 tháng và ước tính quý III, 9 

tháng năm 2022  

 

Sáng: 8h00 (383) HĐND – UBND  

H. Lộc Bình 
Dự Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh làm việc với cộng đồng doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên 

địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022 

 

 Sáng: 8h00 (146)  

 Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố 
kiểm tra hiện trường và họp xem xét 

việc mở rộng diện tích phía trước 
cổng nghĩa trang liệt sĩ thành phố 

Lạng Sơn và các nội dung liên quan 
đến công tác GPMB của Dự án cải 

tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ 



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 
Chiều: 14h00 (380) TTVH TT&TT 

huyện Cao Lộc 
Dự Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh làm việc với cộng đồng doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên 

địa bàn huyện Cao Lộc năm 2022  

thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 2 

 

Thứ Bẩy; CN 

17;18/9/2022 

  

Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (389)  

Phòng họp trực tuyến tầng 4 UBND 

tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng 

Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài  

 

 

 

 

 

Sáng Thứ Bẩy: 8h00 (94) Trường 

THPT Chuyên Chu Văn An 
 Dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi 
Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022  

 

 


