
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  

26/9/2022 

Sáng: 7h30 (843) KBNN tỉnh 
Dự các hội nghị thực hiện công tác 
cán bộ; tổng kết, trao giải Cuộc thi 

trắc nghiệm "Tìm hiểu về chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và các nghị quyết, chỉ thị, quy định 

của Đảng" 
. 

Chiều: 14h00 (114) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét thống nhất nội dung 
xử lý đối với Dự án Thủy điện Bắc 
Giang (Vàng Puộc) do Công ty cổ 
phần năng lượng SOMECO 1 làm 

chủ đầu tư  

 

Sáng: 8h00 (02) Sở KH&ĐT 
Về việc triển khai quyết định kiểm tra 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
 
 
 

Chiều: 14h30 (404) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh bổ sung tiêu 
chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 
trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 
kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-
UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (401) UBND tỉnh 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 

công và thực hiện 03 Chương trình 
mục tiêu quốc gia  

Sáng: 8h00 (02) Sở KH&ĐT 
Về việc triển khai quyết định kiểm tra 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 

Thứ Ba 

27/9/2022 

 

Sáng: 7h55 (815) 

 HĐND – UBND tỉnh 
 Dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp 

chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

Sáng: 8h00 (154) họp tại STC 
Họp thẩm định dự toán kinh phí dịch 
vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 
hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị năm 

2023 

Sáng: 8h00 (405) UBND tỉnh 
Họp trực tuyến lấy ý kiến đối với dự 

thảo "Báo cáo đánh giá việc thực 
hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 
của Quốc hội về các chính sách 
phòng, chống dịch COVID-19"  

 

 

Thứ Tư 

28/9/2022 

 

 

 

 

Chiều: 15h30 (407)  

Kiểm toán nhà nước khu vực X 

v.v Dự Hội nghị công bố QĐ Kiểm 

toán 

Sáng: 7h30 (517) Sở TN&MT 
Họp xem xét,đề xuất xử lý các khó 
khăn, vướng mắc trong công tác 

GPMB các huyện, thành phố định kỳ 
tháng 9/2022  

Sáng: 8h00 (406) UBND tỉnh 
Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn quý III 
năm 2022  

Sáng: 8h00 (408)  

HĐND – UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế 
hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện 
Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 

15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng 
cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử 

dụng và phát huy các nguồn lực của 
nền kinh tế và Nghị quyết của HĐND 
tỉnh quy định chính sách hỗ trợ rủi ro 

trong công tác tiêm phòng gia súc 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2022 – 2030 

Chiều: 14h00 (203) H. Chi Lăng 

v.v Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn 

tập khu vực phòng thủ huyện Chi 

Lăng 



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 

29/9/2022 

 

 

 

Chiều: 13h30 (399) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 9 năm 2022  

 

Sáng: 8h00 (39) Sở Ngoại vụ 
Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, Khen 

thưởng giúp việc tổ chức Hội chợ 
thương mại quốc tế Việt - Trung ( Lạng 

Sơn 2022)  

 

Sáng: 10h00 (409) UBND tỉnh 
Họp xem xét vụ việc các tiểu thương 
kinh doanh tại Chợ Đông Kinh kiến 
nghị liên quan đến giá cho thuê diện 

tích bán hàng tại Chợ  

Chiều: 14h00 (156) Họp tại STC 
Họp thống nhất nội dung dự toán dịch 
vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 
hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên 
địa bàn các huyện, thành phố năm 

2023  

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (410) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị giao ban trực tuyến 
thúc đẩy thực hiện Quyết định số 
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

Thứ Sáu 

30/9/2022 

 

Sáng: 7h30 (399) 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 9 năm 2022  
 
 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (480) Thanh tra tỉnh 
Tổ công tác 121 thống nhất kết quả 

xác định số tiền chênh lệch  

 

Chiều: 14h00 (19598) TTVH H 

Cao Lộc 
Dự Hội nghị chương trình trao đổi 
kinh nghiệm của thường trực các 
Huyện uỷ, Đảng uỷ trực thuộc tỉnh 

uỷ tại Cao Lộc  

 

Chiều: 15h00 (19499) TTVH H. 

Cao Lộc 
Dự Khai mạc ngày Hội Hồng Huyện 

Cao Lộc năm 2022  

 

 


