
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 

31/10/2022 

Sáng: 7h30 (447) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 10 năm 2022 (kỳ 2)  

 

 

(Cả ngày) 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (175)  

Họp tại Tầng 4 STC 
Họp Hội đồng tố tụng hình sự thống 
nhất phương án định giá tài sản theo 

văn bản số 953 của Cơ quan Cảnh sát 
điều tra - Công an tỉnh 

 

 

Chiều: 14h00 (172) Họp tại STC 
Họp thống nhất nội dung báo cáo 

UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị 
của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên 

Bang Nga 

 

Chiều: 14h00 (174)  

Cửa khẩu Hữu Nghị 
Kiểm tra, họp xem xét đề nghị của 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 
Lạng Sơn về nguồn vốn thực hiện 

dự án đầu tư "Xây dựng Cụm thông 
tin đối ngoại mới tại cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị" 

Thứ Ba 

01/11/2022 

Sáng: 8h00 (21356) Họp tại STC 

Làm việc với Đoàn Kiểm tra  

(Từ ngày 01/11 đến ngày 04/11) 

Sáng: 8h00 (21356) Họp tại STC 

Làm việc với Đoàn Kiểm tra  

(Từ ngày 01/11 đến ngày 04/11) 

 

Sáng: 9h00 (03) Công an tỉnh 

v.v họp để thống nhất việc xử lý tang 

vật 

 

Chiều: 14h00 (176)  

Họp tại tầng 4 STC 
Họp thống nhất vị trí, diện tích đất khu 

đất Ban quản lý dự án 661 (cũ) 

Sáng: 8h00 (453) UBND tỉnh 
Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác 
pháp chế năm 2022  

 

Sáng: 8h00 (21356) Họp tại STC 

Làm việc với Đoàn Kiểm tra  

(Từ ngày 01/11 đến ngày 04/11) 

 

Sáng: 8h00 (21356) Họp tại STC 

Làm việc với Đoàn Kiểm tra  

(Từ ngày 01/11 đến ngày 04/11) 

Thứ Tư 

02/11/2022 

Sáng: 7h15 (904) Tỉnh uỷ 
Dự và báo cáo tại Hội nghị Giao 

ban Thường trực Tỉnh uỷ 

8h00  (906) Tỉnh uỷ 
V/v Dự và báo cáo tại Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 25  

 

Chiều: 17h00   

Trung tâm hội nghị The Pride 
Dự tiệc Hội chợ Việt- Trung 2022 

 

 

Chiều: 17h00  (90) 

Trung tâm hội nghị The Pride 
Dự tiệc Hội chợ Việt- Trung 2022 

 

 Tối: 19h00  TT Hội chợ Thương 

mại Lạng Sơn 

Dự Lễ Khai mạc Hội chợ thương mại 

Quốc tế Việt –Trung (Lạng Sơn 2022) 

 Chiều: 14h00 (128) BQL KKTCK 
Dự và làm việc với Công ty TNHH 

Đầu tư Hữu nghị Phúc Khang  

 

Chiều: 14h00 (24) UBND tỉnh 
Họp xem xét một số nội dung liên 

quan đến các dự án đầu tư xây dựng 
công trình trong lĩnh vực y tế do Sở 

Y tế làm chủ đầu tư  

 

Thứ Năm 

03/11/2022 

 

 

 

 

 

Sáng: 8h00 (582) Sở TN&MT 
Kiểm tra và họp xem xet khu đất trụ sở 
làm việc và kho vật chứng của Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh  

Chiều: 14h00 (581) Sở TN&MT 
Họp xem xét, thống nhất nguồn kinh 

Sáng: 8h00 (457) UBND tỉnh 
Họp xem xét tiến độ, công tác 

chuẩn bị tổ chức Diễn đàn trẻ em 
tỉnh Lạng Sơn năm 2022  

 
 

 

Chiều: 14h00 (460) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành 
Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng 



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 (178) Họp tại STC 
họp Thảo luận dự toán thu, chi 
ngân sách Nhà nước năm 2023 

phí thanh toán cho các đơn vị tư vấn 
thực hiện công tác xác định giá đất cụ 

thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

Chiều: 14h00 (23) Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

Họp xin ý kiến phương án thu phí/lệ 

phí hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

bằng biên lai điện tử tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 

Chiều: 15h00 (177) Họp Tại STC 
Họp xem xét thẩm định đề cương 
và dự toán chi tiết dự án: Đầu tư 
mới và chuyển đổi, nâng cấp đài 
truyền thanh FM sang đài truyền 

thanh IP năm 2022 

Sơn, giai đoạn 2022 – 2025 

Chiều: 16h00 (465) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề tại Giấy mời số 

460/GM-UBND 

Thứ Sáu 

04/11/2022 

Sáng: 7h00 (513) Khuôn viên lưu 

niệm CT Hồ Chí Minh 
Dự chương trình dâng hương kỷ 

niệm 113 năm Ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ (04/11/1909- 

04/11/2022) và kỷ niệm 191 năm 
Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 04/11/2022) 

Sáng: 8h00 (458) H. Chi Lăng 
 Kiểm tra tình hình thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2022 trên địa bàn huyện Chi 
Lăng  

Sáng: 8h00 (888) Ngân hàng 

NN&PTNT 
Dự chương trình tuyên dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến trong học tập, làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và các mô hình, công trình "Dân 

vận khéo làm theo Bác". 

Sáng: 8h00 (566) Sở TN&MT 
Thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

huyện Văn Lãng  

 

Chiều: 14h00 (4981) UBND tỉnh 
V/v chấp thuận lịch làm việc với Công 
ty cổ phần đầu tư và phát triển Sao 

Bắc Việt  
 

 

Sáng: 8h00 (455) UBND tỉnh 
Dự Họp xem xét, thống nhất các nội 
dung Kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa 
Đào Xuân Quý Mão năm 2023, Kế 
hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm Ngày Di sản văn hóa Việt 

Nam 23/11/2022  
 
 
 

 

Sáng: 8h00 (462) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét 02 dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh  

 

Chiều: 15h00 (144) Sở KH&ĐT 
Họp rà soát một số nội dung thuộc 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 và năm 2023 

Thứ Bẩy 

05/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 Sáng: 8h00 (120) 

 KS Mường Thanh 
Dự Hội nghị giới thiệu giải pháp 

công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh 
vực di sản văn hóa - Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn 

 

Chủ nhật 

06/11/2022 

 

 

 

 

 

  Sáng: 8h00 (464) UBND tỉnh 
Họp trực tuyến toàn quốc về công 
tác phòng, chống dịch COVID-19  



 


