
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 

07/11/2022 

 

 

Chiều: 14h00 (468) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết 
của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, chi 
ngân sách địa phương và phương 
án phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2023. 

Sáng: 6h20 (02) H. Hữu Lũng 

Lịch kiểm tra Tài sản nhà đất 

 

Chiều: 14h00 (586) Sở TN&MT 
Họp xem xét, thống nhất các nội dung 
điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024 

(lần 3)  

Chiều: 15h30 (179) Sở TN&MT 
Họp thống nhất hệ số điều chỉnh giá 
đất, xin ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ 
trình của Sở Tài chính và dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ 
số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Chiều: 14h00 (29) H. Văn Lãng 

Giám sát tình hình thực hiện Nghị 

định số 39/2015/NĐ-CP 

 

Chiều: 14h00 (468) UBND tỉnh 
 Họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết 
của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, chi 
ngân sách địa phương và phương 
án phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2023. 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (147) Sở KH&ĐT 
Họp xem xét tiến độ giải ngân các 

dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 
2022 

Chiều: 14h00 (145) VP ĐĐBQH & 

HĐND Tỉnh 
 Mời họp thống nhất các nội dung 

xây dựng báo cáo kết quả triển khai 
thực hiện các nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Thứ Ba 

08/11/2022 

  

Sáng: 8h00 (466) Cục Thống kê 
Dự Hội nghị công tác Thống kê 

 

Chiều: 14h00 (180) họp tại STC 
Họp Hội đồng định giá tài sản Định giá 
các chi phí hợp lý, hợp lệ của nhà thầu 
để xác định giá bán của nhà thầu trên 
cơ sở giá tại công văn số 1115/BCA-

CSKT ngày 05/4/2022 của Bộ Công an 
theo yêu cầu định giá số 09/YC-CSĐT 
ngày 08/7/2022 của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn 

Chiều: 15h00 (92) (23110) Trung 

tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn 

Dự Lễ bế mạc Hội chợ thương mại 
Quốc tế Việt - Trung 2022. 

 

 

 

Chiều: 14h00 (181) Họp tại STC 
 họp xem xét đề nghị giao kinh phí 
thực hiện hợp đồng bảo vệ đối với 
Trung tâm Dịch vụ việc làm trực 

thuộc Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội  

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (146) Sở KH&ĐT 
họp xem xét, thống nhất đề xuất quy 

trình thực hiện xin ý kiến Thường 
trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

đối với các dự án đầu tư 

 

Chiều: 14h00 (467) Nhà khách A1 
Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật và phát động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam năm 2022 

Thứ Tư 

09/11/2022 

 Sáng: 7h30 (592) Sở TN&MT 
 Họp xử lý vướng mắc trong công tác 
giải phóng mặt bằng (tháng 10/2022) 

Sáng: 8h00 (576) Sở TN&MT 
Thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

huyện Tràng Định  

Sáng: 8h00 (29) H. Tràng Định 

Giám sát tình hình thực hiện Nghị 

định số 39/2015/NĐ-CP 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (237) Sở Nội vụ 
 Họp thống nhất xây dựng Quy định 
xác định chỉ số cải cách hành chính 
các sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn  



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: 13h00 (621) (471) H. Lộc 

Bình 
Kiểm tra tình hình thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2022 trên địa bàn huyện Lộc 
Bình 

 

Thứ Năm 

10/11/2022 

Sáng: 7h30 (470) UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 11 năm 2022 

 
Chiều: 14h00 

Sáng: 9h30 (182) Họp tại STC 

Chiều: 14h00  
Họp thẩm định giá đất cụ thể làm căn 
cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước 
thu hồi đất thực hiện dự án trên địa 

bàn huyện Cao Lộc, Lộc Bình , 
Văn Quan và thành phố Lạng Sơn  

  

 

Chiều: 16h00 (472) UBND tỉnh 
Họp xem xét, thống nhất một số nội 
dung dự thảo Phụ lục hợp đồng số 
08 của Dự án thành phần 1 thuộc 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao 

tốc Bắc Giang - Lạng Sơn  

 

Thứ Sáu 

11/11/2022 

 

Sáng: 8h00 (1196) Tỉnh uỷ 
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện công 
tác bồi thường, GPMB các dự án 

trọng điểm  

 
Chiều: 14h00 (474) UBND tỉnh 
Dự phiên họp giải trình tháng 11 

của Thường trực HĐND tỉnh  

 

Sáng: 8h00 (598) Sở TN&MT 
Họp xin ý kiến thống nhất nội dung báo 
cáo UBND tỉnh về dự án Nhà máy Hội 

Văn Quan 

Chiều: 13h30 (183) Họp tại STC 
Họp thẩm định phương án bán tài sản công 

và hệ số điều chỉnh giá đất 

 

Chiều: 15h30 (184) họp tại STC 
Họp xem xét nội dung kiến nghị đề 

xuất của Quy Hỗ trợ phát triển Hợp tác 
xã tỉnh 

Sáng: 8h00 (29) H. Đình Lập 

Giám sát tình hình thực hiện Nghị 

định số 39/2015/NĐ-CP 

 

Sáng: 8h00 (444) Bộ tài chính 
Dự hội nghị, hội thảo về cơ chế tự 
chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Sáng: 8h00 (473) UBND tỉnh 
Hội nghị trực tuyến triển khai Kế 

hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính nội bộ trong hệ thống 
hành chính nhà nước giai đoạn 

2022-2025 và đẩy mạnh xây dựng 
Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 

 

Chiều: 13h30 (616) (469) H. Văn 

Quan 
Kiểm tra tình hình thực hiện các 

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

 

 

Thứ Bẩy; CN 

12;13/11/2022 

 Sáng thứ Bẩy 8h00 (187) 

 Sở Tài chính 
Họp thẩm định nội dung sửa đổi, bổ 
sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2024 do sở 
Tài nguyên và Môi trường trình. 

  

 


