
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; CN 

24;25/2022 

 

Sáng Chủ nhật: 8h00 (532) 

UBND tỉnh  
Dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển 
khai Đề án 06 và tổng kết hoạt 
động của Ủy ban Chuyển đổi số 

quốc gia năm 2022 

  

Sáng Chủ nhật: 8h00 (532) 

UBND tỉnh  
Dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển 
khai Đề án 06 và tổng kết hoạt 
động của Ủy ban Chuyển đổi số 

quốc gia năm 2022  
 
 

 

 

Thứ Hai 

26/12/2022 

 Sáng: 8h30 (389) (384)  

Nhà khách Tỉnh uỷ 

Dự hội nghị tổng két Liên minh 

HTX tỉnh năm 2022 

 

 

 

Chiều: 14h00 (211) Họp tại STC 
H p  em   t thống nh t nội dung 

theo nhi m v  tại C ng văn số 
5854/VP-KT ngày 15/12/2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh 

Sáng: 8h00 (531)  

Toà án nhân dân tỉnh 
Dự Hội nghị sơ kết thực hi n Quy chế 
phối hợp trong c ng tác giải quyết các 
v  án hành chính, các v  án dân sự 

năm 2022 

Thứ Ba 

27/12/2022 

 

 

Chiều: 14h00 (534)  

Trụ sở HĐND- UBND tỉnh 
 Dự Hội nghị c ng bố kết quả  ộ 

chỉ số đánh giá năng  ực cạnh tranh 
các s , ban, ngành và   ND c p 
huy n  DDCI  tỉnh  ạng  ơn năm 

2022 

Chiều: 17h00 (26814)  

Bộ CHQS tỉnh  
Dự bữa cơm chia tay 

 đ/c Đại tá  ê Xuân Thuân 

 

Sáng: 8h00 (215) Họp tại STC 
H p thẩm định giá đ t c  thể để 
sửa đổi bổ sung Quyết định số 

734/QĐ-  ND ngày 03/4/2021 của 
  ND tỉnh  ạng  ơn về vi c phê 

duy t giá đ t c  thể  àm căn cứ tính 
tiền bồi thường khi nhà nước thu 
hồi đ t thực hi n dự án Cầu  ộc 
 ình số 1, đường Giao thông và 

Khu Tái định cư  ã   c th n, huy n 
 ộc  ình 

Chiều: 15h00 (59) Bộ CHQS tỉnh 
v.v Hội nghị bàn giao chức danh 

Chỉ huy trư ng Bộ CHQ  tỉnh Lạng 
Sơn 

Chiều: 17h00 (26814)  

Bộ CHQS tỉnh  
Dự bữa cơm chia tay 

 đ/c Đại tá  ê Xuân Thuân 

 

 

 

 

Sáng: 9h00 (513) Hội trường 

UBND Thành phố 
Dự Chương trình phát động ủng 
hộ Quỹ Nhân đạo, 22/ Phong trào 
"Tết Nhân ái" - Xuân Quý Mão 

năm 2023  
 

Chiều: 14h00 (537) UBND tỉnh 
H p chuyên đề  em   t hồ sơ  ử 
phạt vi phạm hành chính C ng ty 
cổ phần Đầu tư phát triển dự án 

Đại Quang 

 

Sáng: 8h00 (216) H. Tràng Định 
Kiểm tra tình hình thực hi n các 

Chương trình m c tiêu quốc gia năm 
2022 trên địa bàn huy n Tràng Định 

 

Chiều: 14h00 (170) Sở KH&ĐT 
H p rà soát, thống nh t dự thảo danh 
m c dự án ưu tiên đầu tư trong Quy 
hoạch tỉnh  ạng  ơn thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050  

 
Chiều: 15h00 (171) Sở KH&ĐT 

họp xem xét đề xuất gia hạn thời gian thực 

hiện dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn 

diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu dự án 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 
 

 

Thứ Tư 

28/12/2022 

Sáng: 8h00 (216) Họp Tại STC 
Hội nghị tổng kết    Tài chính năm 

2022 

 

Chiều: 14h00 (1877) Cục Thuế  
 Dự Hội nghị tổng kết c ng tác thuế 
năm 2022, triển khai nhi m v  c ng 

tác thuế năm 2023 

Sáng: 8h00 (216) Họp Tại STC 
Hội nghị tổng kết    Tài chính năm 

2022 

 

 

Chiều: 16h00 (68) Công an tỉnh 
Dự Hội nghị phát động phong trào 

thi đua Vì ANTQ 2023 

 

Sáng: 8h00 (216) Họp Tại STC 
Hội nghị tổng kết    Tài chính 

năm 2022 

 

Chiều: 15h30 (1236)  

VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh 
Thẩm tra dự thảo nghị quyết 

HĐND tỉnh trình kỳ h p thứ mười 
 ăm  kỳ h p chuyên đề  của 

HĐND tỉnh khóa XVII nhi m kỳ 
2021-2026 

Sáng: 8h00 (216) Họp Tại STC 
Hội nghị tổng kết    Tài chính năm 

2022 

 

Chiều: 14h00 (1234) 
Thẩm tra của  an Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh tại kỳ h p chuyên đề  kỳ 

h p thứ mười  ăm  Hội đồng nhân dân 
tỉnh  ạng Sơn khóa XVII, nhi m kỳ 

2021-2026 

 

Thứ Năm 

29/12/2000 

Sáng: 8h00 (538) Hội trường 

UBND Thành phố 
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 
năm triển khai chính sách tín d ng 
đối với người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác theo Nghị 
định số 78/2002/NĐ-CP ngày 

04/10/2002 của Chính phủ 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (697) (533)  

UBND tỉnh 
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 
c ng tác năm 2022 và triển khai 

nhi m v  năm 2023 của ngành Nội 
v  

 

 

 

 

Sáng: 9h00 (4088) Sở GTVT 
Xem   t, thống nh t phương án 
phân bổ kinh phí quản  ý, bảo trì 
đường bộ và kinh phí sửa chữa 
định kỳ sự nghi p giao th ng để 

thực hi n bảo trì c ng trình 
đường bộ địa phương năm 2023. 

 

Chiều: 14h00 (158) (223) 

Sở NN&PTNT 
Hội nghị tổng kết c ng tác năm 
2022, triển khai nhi m v  năm 

2023 Ngành Nông nghi p và Phát 
triển n ng th n  ạng  ơn  

 

 

 

 

Thứ Sáu 

30/12/2022 

 

 

 

 

 

Chiều: 13h55 (1244) UBND tỉnh 
Dự kỳ h p thứ mười năm  kỳ 

chuyên đề  HĐND tỉnh 

Sáng: 9h00 (26782)  

TTVH TT&TT Huyện Cao Lộc 
v.v toạ đàm kỷ ni m 115 năm ngày 

thành  ập huy n Cao  ộc 
(31/12/1907 - 31/12/2022) 

 

Chiều: 16h00 (612) Đài PTTH 

tỉnh 
Dự Hội nghị Tổng kết công tác phát 

thanh, truyền hình năm 2022 

Sáng: 8h00 (131) Nhà khách 

Tỉnh uỷ 
Dự Hội nghị tổng kết hoạt động 
của  an Chỉ đạo tỉnh thực hi n 
Kết  uận 61-K /TW và tổng kết 
c ng tác Hội, phong trào n ng 

dân, năm 2022, triển khai nhi m 
v  năm 2023 

 

Sáng: 8h30 (330) (27055) TT 

Hội chợ thương mại Lạng Sơn 
Về vi c tổ chức khai mạc Chương 

 



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 
trình "Chợ Tết C ng đoàn năm 

2023" 

Chiều: 15h00 (615)  

Cục Thống kê 
H p báo c ng bố số  i u thống kê 

kinh tế -  ã hội năm 2022 
 
 

 

Thứ Bẩy; CN 

31/12/2022 

  

 

 

 

Sáng Thứ bẩy: 9h00 (129) 

họp tại STC 
H p v/v thống nh t kinh phí tổ 
chức    hội hoa đào Xứ  ạng 

 uân Quý  ão năm 2023 theo đề 
nghị của    VHTTDL 

 

 


