
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 

21/11/2022 

Sáng: 7h55 (998) 

 Hội trường HĐND & UBND tỉnh 
Dự kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh 

khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00  

Thanh tra tỉnh 

 

Chiều: 14h00 (131) Khuôn viên 

Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
 Dự Lễ xuất quân ĐoànThể thao 

Lạng Sơn tham gia ĐHTDTT toàn 
quốc 

Chiều: 13h45 (138) (183) H. Hữu 

Lũng 
Kiểm tra tình hình thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 
2022 trên địa bàn huyện Hữu  

Lũng 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (486) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo 
Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự 
thảo Chương trình hành động của 

Ban chấp hành đảng bộ tỉnh 

Thứ Ba 

22/11/2022 

(1046) Từ ngày 22/11/2022- 

30/11/2022 

Công tác Pháp, Thuỵ Sỹ  

Sáng: 8h00 (484) UBND tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết 

định ban hành tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng 

Sơn  

Sáng: 8h00 (05)  

Ban Nội  chính Tỉnh uỷ 
Về việc mời họp Đoàn rà soát 

 

Sáng: 8h00 (97) KS Mường Thanh 
Dự Hội thảo "Tuyên truyền, phổ biến 
về phòng vệ thương mại cho cộng 
đồng doanh nghiệp trong bối cảnh 
Việt Nam tham gia các Hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới" tại tỉnh 
Lạng Sơn năm 2022  

 

Sáng: 8h00 (487) UBND tỉnh 
 Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án 
"Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, 
cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương" 
giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch 
xác định Chỉ số CCHC năm 2022 

 

Chiều: 14h00 (193) Trung tâm lưu 

trữ tỉnh 
Kiểm tra hiện trạng, họp xem xét đề 
xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

566/TTr-SNV ngày 14/11/2022   

 

Thứ Tư 

23/11/2022 

 Sáng: 7h30 (1263) Nhà văn hoá 

Quân khu 1 Thái Nguyên 
Dự Hội nghị Đảng ủy Quân khu 

 
Chiều: 14h00 (194) Họp tại STC 

 Họp Hội đồng định giá tài sản trong tố 
tụng hình sự theo yêu cầu số 17  

 

Chiều: 13h30 (485) H. Cao Lộc 
Kiểm tra tình hình thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 
2022 trên địa bàn huyện Cao Lộc  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (24262) Công an tỉnh 
Dự Hội nghị tổng kết công tác tổ 

chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc năm 2022; triển khai 
Kế hoạch thực hiện Chương trình 

nâng cao chất lượng, hiệu quả thực 
hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025 và xây dựng thí điểm :Công an 
phường điển hình, kiểu mẫu về an 

ninh, trật tự và văn minh đô thị" trên 
toàn quốc 



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 

24/11/2022 

 Sáng: 8h00 (156) Nhà khách A1 
Dự hội nghị tập huấn nâng cao năng 
lực, nhận thức về kinh tế tập thể, hợp 
tác xã trong tình hình mới năm 2022 

Sáng: 9h30 Sở VHTT&DL 
 

Chiều: 13h30 (646)(492) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 

Truyền thông chính sách: Nhận thức - 
Hành động - Nguồn lực 

(1723) Từ ngày 24/11/2022  – 03/12/ 

2022 Công tác Australia 

Sáng: 8h00 (111) H. Bắc Sơn 
Kiểm tra tình hình thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 
2022 trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

 

Chiều: 14h00 (157) UBND thành 

phố 
 Kiểm tra tình hình thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 
2022 trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn 

Thứ Sáu 

25/11/2022 

 Sáng: 7h30; Chiều 14h00 (490) 

UBND tỉnh 
 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (156) Nhà khách A1 
Dự hội nghị tập huấn nâng cao năng 
lực, nhận thức về kinh tế tập thể, hợp 
tác xã trong tình hình mới năm 2022 

 

 

 Sáng: 8h00; Chiều: 14h00 (1089)  

VP ĐĐBQH & HĐND Tỉnh 
Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 của HĐND 
tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Chiều: 14h00 (158) Sở KH&ĐT 
Họp rà soát Kế hoạch vốn thực hiện 
các chương trình MTQG năm 2023 

và phương án phân bổ chi tiết nguồn 
vốn đầu tư công ngân sách tỉnh thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025  

 

Thứ Bẩy, CN 

26;27/11/2022 

 

  

Chiều Thứ Bẩy: 14h00 (195)  

Họp tại STC 
Họp thẩm định giá đất cụ thể và hệ số 

điều chỉnh giá đất  

 

  

 


