
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 

05/9/2022 

 Sáng: 8h00 (472) Trường THCS 

Đồng Đăng H. Cao Lộc 

Dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 

 

Chiều: 14h00 (365)  

Phòng họp A3  UBND tỉnh 
Dự họp xem xét đề xuất của Sở Tài 
chính tại Báo cáo số 328/BC-STC 

ngày 23/8/2022 về việc xin chủ trương 
triển khai thực hiện 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 giai đoạn 2023 - 

2025.  

Sáng: 7h30 Trường THPT 

Chuyên Chu Văn An 
Dự Lễ khai giảng năm học 2022-

2023 

 
 

Chiều: 14h00 (100) Sở KHĐT 
Họp Hội đồng tư vấn xem xét giải 
quyết kiến nghị kết quả lựa chọn 
nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy 

tính bảng (Kèm SIM data và bao da 
chính hãng) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Thứ Ba 

06/9/2022 

 

Công tác Hàn Quốc 

 

Sáng: 8h00 (107) BQL KKTCK 

Đồng Đăng- Lạng Sơn 
Họp xem xét, thẩm định hồ sơ tham 
gia đấu giá quyền sử dụng đất theo 

hình thức thuê đất trả tiền một lần cho 
cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại 

Khu phi thuế quan 

Chiều: 14h00 (133) Họp tại STC 
họp thống nhất xác định giá trị của 
phần thiệt hại do hậu quả của vụ tai 

nạn giao thông đối với xe mô tô BKS: 
12B1-175.47. 

 
 
 
 
 
 

 

Sáng: 8h00 (370) H. Lộc Bình 
Kiểm tra công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và tình hình thực 

hiện xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn xã Tam Gia, huyện Lộc 

Bình 

 

Sáng: 8h30 (135) H. Chi Lăng 
Kiểm tra hiện trường, họp xem xét 

đề xuất của Sở Giao thông vận tải về 
thực hiện khắc phục hậu quả thiên 
tai, đảm bảo giao thông bước 2 đối 

với vị trí cống bản tại 
Km48+020/ĐT.250, xã Quan Sơn, 
huyện Chi Lăng do ảnh hưởng của 
cơn mưa có cường độ lớn từ ngày 

09/5 đến ngày 10/5/2022 
 
 
 
 
 
 

 



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 Tư 

07/9/2022 

 Sáng: 8h00 (373) Phòng họp tầng 4 

UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh Ban hành quy 

định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 
tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 
phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị 

đặt hàng trong thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 
các chương trình mục tiêu quốc gia 
giai đoạn 2021 - 2025 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Sáng: 8h00 (66) Sở Công Thương 
Về việc rà soát đề nghị của Cục Hải 
quan tỉnh Quảng Ninh và thống nhất 

nội dung đối với dự thảo văn bản phúc 
đáp của UBND tỉnh  

 
Chiều: 14h00 (137) Họp tại STC 

họp thẩm định phương án giá đất cụ 
thể thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn 

và phương án bán tài sản công 

Sáng: 8h00 (367) Sở TT&TT 
Dự làm việc với Sở Thông tin và 

Truyền thông  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 7h30 (189) H. Chi Lăng 

Bồi dưỡng và kiểm tra công tác 

chuẩn bị diễn tập phòng thủ H. Chi 

Lăng 

 

Sáng: 8h00 (136) Họp tại tầng 4 

STC 
 Họp thống nhất nội dung Báo cáo 
xem xét đề xuất của Sở Giao thông 
vận tải về kinh phí thực hiện công 

tác khắc phục hậu quả thiên tai, đảm 
bảo giao thông bước 1 công trình 
Đường Khuổi Lào - Yên Lỗ, huyện 

Bình Gia (dự án LRAMP).  
 

Chiều: 14h00 (139) Họp tại tầng 5 

STC 
Họp thống nhất nội dung, thời gian 
hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ 
quan triển khai các nội dung phân 

cấp tại một số Thông tư của Bộ Tài 
chính.  

Thứ Năm 

08/9/2022 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (824) TTHN tỉnh 
Dự hội nghị thông tin tình hình thời sự 

năm 2022. 

  

  

Sáng: 9h00 (69)  

UBND H. Chi Lăng 
Dự Chương trình Trung thu cho trẻ 

em khuyết tật, mồ côi và trẻ có 
hoàn cảnh đặc biệt huyện Chi Lăng  

Sáng: 9h00 (375) Phòng họp tầng 4 

UBND tỉnh 
Dự Hội nghị công bố quyết định kiểm 
toán việc quản lý, sử dụng vốn đầu 
tư các công trình giao thông, dân 

dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2020 – 2021  

 
Chièu: 15h00 (104) Sở KH&ĐT 

Họp xem xét về việc thẩm định bổ 
sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 
án: Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội khu tái định cư và dân cư 
nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc 
Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức 

đối tác công tư (PPP) 



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 

09/9/2022 

Sáng: 8h00 (134) Họp tại tầng 4 

STC 
V/v Dự thảo tờ trình, quyết định quy 
định quay vòng một phần vốn ngân 

sách nhà nước hỗ trợ các dự án 
phát triển sản xuất thuộc các CT 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2021-2025  

Sáng: 8h00 (368) Hội trường UBND 

Thành phố 
Dự Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp 
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 

2022  
 

Chiều: 14h00 (138) Họp tại tầng 4 

STC 
Họp xem xét đề nghị của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh về thực hiện thu gom, vận 
chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt  

  

 

Chiều: 14h00 (437) Thanh tra tỉnh 
Họp về việc kiểm tra, rà soát lại các 
nội dung liên quan đến đến trình tự, 
thủ tục chấp thuận chủ trương đầu 

tư 

 

Chiều: 14h00 (17822) H. Chi Lăng 
Dự Hội chợ Na Chi Lăng & các sản 
phẩm nông sản kết hợp với Hội chợ 

thương mại năm 2022 

Thứ Bẩy; CN 

10;11/9/2022 

  Sáng Thứ Bẩy: 9h00 (55) CS Bảo 

trợ XH tổng hợp tỉnh 
Thăm, tặng quà và dự vui Tết Trung 

thu với trẻ em năm 2022  

Trưa Thứ Bẩy: 11h30 (1275) Nhà 

hàng New Century 
Dự Kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền 

thống ngành Thuế Việt Nam  

 

Trưa Thứ Bẩy: 11h30 (1275) Nhà 

hàng New Century 
Dự Kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền 

thống ngành Thuế Việt Nam 

 

 


