
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 

19/12/2022 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (13277) (522) 

KBNN tỉnh 
Hội nghị tổng kết công tác năm 

2022, triển khai nhiệm vụ tài chính - 
NSNN năm 2023 của ngành Tài 

chính 

 

Sáng: 7h30 (512) UBND tỉnh 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Chiều: 13h30 (517)  

Ban Dân vận Tỉnh uỷ 
 Dự Hội nghị tổng kết công tác dân 

vận năm 2022 

Chiều: 14h00 (522) KBNN tỉnh 
Hội nghị tổng kết công tác năm 

2022, triển khai nhiệm vụ tài chính - 
NSNN năm 2023 của ngành Tài 

chính 

 

Chiều: 13h30 (518) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến triển khai 

công tác tư pháp năm 2023  
 

Chiều: 14h00 (522) KBNN tỉnh 
Hội nghị tổng kết công tác năm 

2022, triển khai nhiệm vụ tài 
chính - NSNN năm 2023 của 

ngành Tài chính 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00  (522) KBNN tỉnh 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, 
triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 

năm 2023 của ngành Tài chính 

 

Thứ Ba 

20/12/2022 

. Chiều: 14h00 (112) Trung tâm 

khuyến công và XT thương mại 
Xem xét việc đề xuất thực hiện 

công tác chuẩn bị Tết, bình ổn thị 
trường dịp cuối năm 2022 và Tết 
nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

Sáng: 9h00 (271) họp tại STC 
Họp xem xét đề nghị điều chỉnh kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 
dịch vụ thu gom, vận chuyển rác 
thải sinh hoạt của UBND huyện 

Văn Lãng năm 2023 
 

Sáng: 7h30 (67) (139) Sở Y tế 
Kiểm điểm tại các sở, ngành, đơn 

vị năm 2022 

 

Thứ Tư 

21/12/2022 

Sáng: 7h30; Chiều: 13h30 (210)  

Trụ sở HĐND và UBND tỉnh 

Giám sát “việc huy động, quản lý 

và sử dụng các nguồn lực phục vụ 

công tác phòng, chống dịch covid – 

19; việc thực hiện chính sách; pháp 

luật về cơ sở y tế dự phòng” trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Chiều: 14h00 (200) BTV Tỉnh uỷ 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng 
kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức 

Sáng: 8h00 (67) (693) 

Sở TN&MT 
Kiểm điểm tại các sở, ngành, đơn 

vị năm 2022 
 

Chiều: 14h00 (210) Họp tại STC 
Họp thống nhất xác định giá trị thiệt 

hại xe ô tô nhãn hiệu Huyndai 
Elantra BKS 12A-108.87 và xe mô 
tô nhãn hiệu Honda Wave alpha 
BKS 12P1-091.43 do vụ tai nạn 

giao thông xảy ra ngày 24/8/2022 
tại thôn Nà Thà, xã Yên Trạch, 

Sáng: 7h30; Chiều 13h30 (210)  

Trụ sở HĐND - UBND tỉnh 

Giám sát “việc huy động, quản lý 

và sử dụng các nguồn lực phục vụ 

công tác phòng, chống dịch covid 

– 19; việc thực hiện chính sách; 

pháp luật về cơ sở y tế dự phòng” 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (111) UBND tỉnh 
Họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm 
công nghiệp Na Dương 2, huyện Lộc 

Bình (QLCN)  

 
 
 



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 
khỏe cán bộ năm 2022 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2023  
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 

Thứ Năm 

22/12/2022 

 

Sáng: 7h30; Chiều: 14h00 (521) 

UBND tỉnh 
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường 

kỳ tháng 12 năm 2022 
 

Chiều: 18h00  (04) New Century 
Đón và làm viêc với đoàn học viên 
lớp Bồi dưỡng Công tác Tổ chức 
của Đảng Nhân dân cách mạng 

Lào  

 

Sáng: 7h30 (169) Sở Xây dựng 
Họp xem xét phương án đơn giá 
quản lý, vận hành Hệ thống xử lý 

nước rỉ rác giai đoạn 2 Bãi xử lý rác 
thải Tân lang huyện Văn Lãng năm 

2023 

Chiều: 15h00 (212) Họp tại STC 
v.v xem xét thống nhất xử lý tài sản là 

cơ sở vật chất Trường THPT dân lập 

Hữu Lũng cũ đã tạm giao cho Trung 

tâm Hy vọng Lạng Sơn quản lý, sử 

dụng vào mục đích thành lập cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài 

 

Sáng: 8h00 (528) UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng 
kết công tác năm 2022 và triển 
khai nhiệm vụ trọng tâm năm 
2023 của Ngành văn hóa, thể 

thao và du lịch 

 Chiều: 13h30 (526) UBND tỉnh 
Dự làm việc với Đoàn giám sát, 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Sáng: 7h30; Chiều: 13h30 (210)  

Trụ sở HĐND - UBND tỉnh 

Giám sát “việc huy động, quản lý và 

sử dụng các nguồn lực phục vụ công 

tác phòng, chống dịch covid – 19; việc 

thực hiện chính sách; pháp luật về cơ 

sở y tế dự phòng” trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

 

Thứ Sáu 

23/12/2022 

 

 

 

Chiều: 13h30 (576) 

Sở Chỉ huy Quân khu (Thái 

nguyên) 
Hội nghị tổng kết công tác quốc 

phòng, địa phương, giáo dục 
QP&AN năm 2022 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2023  

Sáng: 8h00 (530) UBND Tỉnh 
Dự họp tổng kết năm 2022, triển 
khai nhiệm vụ năm 2023 công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả 

Chiều: 14h00 (527) (113) UBND 

tỉnh 
Họp chuyên đề xem xét Đề án 
"Phát triển thị trường xuất khẩu 
hàng nông sản chủ lực của tỉnh 
Lạng Sơn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030"   

Sáng: 8h00 (523)  

Mộc Châu, Sơn La 
Dự Hội nghị phát triển giáo dục và 
đào tạo vùng trung du và miền núi 
Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (678)(529) UBND tỉnh 
Họp trực tuyến toàn quốc về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19  

 


