
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 Bẩy 

01/10/2022 

 

Sáng: 7h30 (403) (535) UBND 

tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ 

với địa phương  

     

  

Sáng: 8h30 (103) TTVH Nghệ 

thuật 
Dự Tổng kết bế mạc Đại hội TDTT 
tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX 2022  

 

 

Chủ Nhật 

02/9/2022 

 

Sáng: 7h30 Nhà khách A1 

Hội thảo tham vấn về Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 

tầm nhìn đến 2050 

 

 

Chiều: 15h00 (412) UBND tỉnh 
Họp xem xét dự thảo kế hoạch tổ chức 
hội nghị đối thoại với các tiểu thương 
kinh doanh tại Chợ Đông Kinh về kiến 
nghị liên quan đến giá cho thuê diện 

tích bán hàng tại Chợ  

 

  

Thứ Hai 

03/10/2022 

 

 

Chiều: 14h00 (157)  

Họp tại Tầng 5 STC 
Họp thống nhất xem xét kinh phí 

quản lý, vận hành Hệ thống nước rỉ 
rác giai đoạn 2 Bãi xử lý rác thải 
Tân Lang, huyện Văn Lãng  

 

Chiều: 14h00 (146) SNN&PTNT 
Dự Hội nghị đối thoại về lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn với các 
doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh năm 2022   

 

Chiều: 14h00 (81) (82) 

Hội trường UBND TP 
Dự hội nghị đối thoại với các tiểu 

thương kinh doanh tại chợ Đông Kinh 

Sáng: 8h30 (416) UBND tỉnh 
Làm việc với Ban Quản lý Công 

viên địa chất Lạng Sơn  

 

 

 

 

Chiều: 13h30 (417) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 

Chương tr nh khoa học công nghệ 
ph c v  xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 20 6 - 202  và nhiệm v  trọng 
tâm thực hiện giai đoạn 202 -2025 

 

Thứ Ba 

04/10/2022 

Sáng: 7h15 (18)  

Hội trường Thành uỷ - UBND 

thành phố 
Dự vòng chung kết Hội thi "Công 
đoàn tham gia cải cách hành chính 
và Văn hóa công sở" năm 2022  

 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (118)  

BQL Khu KTCK  

Đồng Đăng 
Họp xem xét, thẩm định hồ sơ tham 
gia đấu giá quyền sử d ng đất theo 

hình thức thuê đất trả tiền một lần cho 
cả thời gian thuê thửa đất số  56 tại 
Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng - Lang Sơn (bán 

đấu giá lần 2).  

 

 

 

Sáng: 7h30 (206) H. Cao Lộc 
kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng 

nông thôn mới 2022 

Sáng: 8h00 (76) UBND tỉnh 
Họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
C m công nghiệp Đ nh Lập, huyện 

Đ nh Lập  



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 
 

Sáng: 7h15 (18)  

Hội trường Thành uỷ - UBND thành 

phố 
Dự vòng chung kết Hội thi "Công đoàn 
tham gia cải cách hành chính và Văn 

hóa công sở" năm 2022  

 

Chiều: 16h00 (158) Họp tại STC 
Họp tố t ng h nh sự  

  

 

Thứ Tư 

05/10/2022 

 

 

 

 

 

Chiều:14h00 (418) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành quy định về phân cấp quản lý, 
tổ chức thực hiện các Chương tr nh 

m c tiêu quốc gia và dự thảo 
Chương tr nh hành động của Ban 
Thường v  Tỉnh uỷ thực hiện Kết 
luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 

của Bộ Chính trị 

Sáng: 8h00 (855)  

Đảng uỷ KCCQ tỉnh 
Triệu tập Hội nghị BCH lần thứ Mười; 
Giấy mời dự hội nghị BCH lần thứ 

Mười  

Chiều: 14h00 (528) Sở TN&MT 
Họp xem xét, thống nhất phương án 
lập, điều chỉnh Bảng giá đất trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-

2024 (lần 3) 

Chiều: 18h30 (58) KS Mường Thanh 
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công 
tác liên ngành kiểm tra tình hình thi 

hành pháp luật về hoạt động thương 
mại biên giới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h45 (1987) BCH Quân sự 

tỉnh 
Hội thảo về tổ chức xây dựng lực 

lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo 
đảm chế độ, chính sách đối với Dân 

Quân tự vệ 

Thứ Năm 

06/10/2022 

 

 

Chiều: 14h00 (20111)  

Trung tâm sự kiện The Pride 
Dự toạ đàm ngày Doanh nhân Việt 

Nam 13.10  

 

 

Chiều: 14h00 (58) KS Mường Thanh 
 Làm việc với Đoàn công tác liên 

ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp 
luật về hoạt động thương mại biên giới 

 

Sáng: 8h00 (4254) Công an tỉnh 
Họp tổ công tác triển khai Đề án 06  

 

Chiều: 14h00 (88) Sở Y tế 
Dự và làm việc với Đoàn công tác 

Tổng c c DS-KHHGĐ 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 7h30 (2749) Nhà VH Quân 

khu 1. Tỉnh Thái Nguyên  
 Dự Hội thảo "Tổ chức xây dựng lực 
lượng, huấn luyện, hoạt động 9:202) 
và bảo đảm chế độ, chính sách đối 

với dân quân tự vệ"  

 

Sáng: 8h00 (6555) Nhà khách A1 
Dự Hội nghị Theo dõi thi hành pháp 

luật năm 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 Sáu 

07/10/2022 

Sáng: 7h30 (421) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  
 

 

 

 

 

Chiều: 14h (160) Họp tại STC 
Họp thẩm định giá đất c  thể tính tiền 
thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 
cho Công ty Cổ phần Giao thông I 

Lạng Sơn  

 

Chiều: 14h30 (32)  

Công bố Quyết định Thanh tra 

văn phòng Quản lý đất đai 

 

 

 

 


