
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 21 /TB-VP                                                 Lạng Sơn, ngày  01 tháng 03  năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 03 năm 2019 
 
 

Ngày tháng 
năm 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng 
Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Nguyễn Long Hải 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Dương Xuân Huyên 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 
Thứ Sáu 

01/03/2019 
 

Kiểm tra tình hình triển khai 
kế hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2019 tại huyện 
Văn Lãng 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Làm việc tại UBND 
tỉnh Bắc Giang về dự án 
đường cao tốc Bắc Giang – 
Lạng Sơn  

Kiểm tra tình hình triển khai 
kế hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2019 tại 
huyện Bắc Sơn 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

 02,03/03/2019 
(Thứ Bảy,CN) 

Ngày 02/03/2019 
Thực hiện theo KH công tác 

13h30’ ngày 02/03/2019 
Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày 
Biên phòng toàn dân, 60 năm 
Ngày truyền thống Bộ đội Biên 
phòng 

 

9h ngày 02/03/2019 
Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày 
Biên phòng toàn dân, 60 năm 
Ngày truyền thống Bộ đội 
Biên phòng và trao quân công 
hàng nhất tại Bộ Quốc phòng 

 

 
Thứ Hai 

04/03/2019 
 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan  
Chiều: 13h30’ Họp UBND 
tỉnh thường kỳ tháng 2 
 

 8h30’ dự Tọa đàm giới 
thiệu chiến lược 2030 và các 
sản phẩm, phương thức tài 
trợ, hỗ trợ mới của ADB 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 
quan  
Chiều: 13h30’ Họp UBND 
tỉnh thường kỳ tháng 2 
 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan  
Chiều: 13h30’ Họp UBND 
tỉnh thường kỳ tháng 2 
 

Sáng: 10h30’ Khai trương 
công thông tin du lịch và úng 
dụng du lịch thông minh trên 
thiết bị di động tại tỉnh Lạng 
Sơn 
Chiều: 13h30’ Họp UBND 
tỉnh thường kỳ tháng 2 

Thứ Ba 
05/03/2019 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ  
Chiều: 14h với Đoàn công 
tác của tư lệnh quân khu 1 

Sáng:. Dự Diễn đàn thúc 
đẩy sản xuất và tiêu thụ 
nông sản năm 2019 
 

Sáng: Dự kiến họp Thường 
trực BCĐ 389 tỉnh mở rộng. 
Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 
quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Kiểm tra tình hình triển 
khai KTXH năm 2019 tại xã 
Tân Thành và huyện Cao Lộc 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
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Ngày tháng 
năm 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng 
Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Nguyễn Long Hải 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Dương Xuân Huyên 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 
Thứ Tư 

06/03/2019 
 

Sáng: Kiểm tra tình hình 
triển khai kế hoạch phát 
triển kinh tế- xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước 
năm 2019 tại  thành phố 
Lạng Sơn. 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Kiểm tra tình hình 
triển khai kế hoạch phát 
triển kinh tế- xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước 
năm 2019 tại huyện Hữu 
Lũng 
Chiều: Kiểm tra tình hình 
triển khai kế hoạch phát 
triển kinh tế- xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước 
năm 2019 tại huyện Chi 
Lăng 

Sáng: Dự kiến kiểm tra các 
công trình tại khu vực 
huyện Văn Lãng 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: 8h30’ Kiểm tra 
tình hình triển khai nhiệm 
vụ phát triển kinh tế xã hội 
năm 2019 tại huyện Đình 
Lập  
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

 

 
Thứ Năm 
07/03/2019 

Họp Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh 

 
Thứ Sáu 

08/03/2019 

Sáng: Họp giao ban 
Thường trực Tỉnh ủy 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Kiểm tra tình hình 
thực hiện dự án Bệnh viện 
đa khoa 700 giường 
Chiều: Họp Hội đồng tư 
vấn giải quyết khiếu nại 

Sáng: Dự kiến kiểm tra tình 
hình triển khai kế hoạch 
phát triển kinh tế – xã hội và 
dự toán NSNN năm 2019 tại 
huyện Bình Gia 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
Chiều: Dự kiến Họp Ban 
Chỉ đạo xây dựng Chính 
quyền điện tử tỉnh Lạng 
Sơn  

Sáng: Dự kiến kiểm tra tình 
hình triển khai nhiệm vụ phát 
triển KTXH năm 2019 tại xã 
Tú Đoạn. 
Chiều: Kiểm tra tại huyện 
Lộc Bình  

09,10/03/2019 
(Thứ Bảy,CN)  

7h30’  
Hội nghị toàn quốc VP Điều 
phối nông thôn mới các cấp 

năm 2019 tại Đồng Nai 

   

 
Thứ Hai 

11/03/2019 
 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan  

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến kiểm tra tình 
hình triển khai kế hoạch phát triển 
kinh tế – xã hội và dự toán NSNN 
năm 2019 tại huyện Văn Quan 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
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Ngày tháng 
năm 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng 
Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Nguyễn Long Hải 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Dương Xuân Huyên 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Thứ Ba 
12/03/2019 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Kiểm tra tiến độ 
triển khai Đề án kiên cố 
hóa trường lớp học tại 
huyện Bình Gia 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 
với Sở Giáo dục và Đào 
tạo 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc với 
Sở Lao động Thương binh 
và Xã hội 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Thứ Tư 
13/03/2019 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp xem xét 
tiến độ triển khai một số dự 
án: Khu đô thị mới Mai Pha, 
Khách sạn sân golf Hoàng 
Đồng, Cụm công nghiệp 
Hợp Thành 
Chiều: Dự kiến họp BCĐ 
phát triển du lịch. 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 
quan 
Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 
quan 
Chiều: Dự kiến họp BCĐ 
phát triển du lịch. 

Thứ Năm 
14/03/2019 

Sáng: Họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Thứ Sáu 
15/03/2019 

Tiếp công dân định kỳ 
tháng 03 

Sáng: Xem xét nội dung 
liên quan đến kháng cáo 
của Công ty CP Núi Tuyết 
Mẫu Sơn 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến kiểm tra 
công tác chuẩn bị Lễ thông 
xe đường chuyên dụng Tân 
Thanh – Pò Chài 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc với 
Sở VH,TT&DL. 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

16,17/03/2019 
(Thứ bảy,CN)      

 
Thứ Hai 

18/03/2019 
 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan  

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
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Ngày tháng 
năm 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng 
Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Nguyễn Long Hải 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Dương Xuân Huyên 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Thứ Ba 
19/03/2019 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Kiểm tra thực địa 
tuyến nối đường Hùng 
Vương – QL 1A 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến kiểm tra 
công tác quản lý Nhà nước 
tại khu vực cửa khẩu Bình 
Nghi. 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc với 
Sở Y tế 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Thứ Tư 
20/03/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 3/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 03/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 03/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 03/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 03/2019 

 
Thứ Năm 
21/03/2019 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự Lễ thông xe 
đường chuyên dụng Tân 
Thanh – Pò Chài 

Sáng: Dự kiến họp xem 
xét nội dung, tiến độ triển 
khai Đề án quy hoạch các 
địa điểm tạo quỹ đất để 
phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự Lễ thông xe 
đường chuyên dụng Tân 
Thanh – Pò Chài 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

 
Thứ Sáu 

22/03/2019 
 

Sáng: Giao ban Thường 
trực Tỉnh ủy 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến kiểm tra 
dự án Đường đến trung 
tâm xã Tân Yên. 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Dự Hội đàm gặp gỡ đầu 
Xuân 2019 và Hội nghị lần 
thứ 10 Uỷ ban công tác liên 
hợp 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc với 
Ban Dân tộc 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

23,24/03/2019 
(Thứ bảy,CN)      

Thứ Hai 
25/03/2019 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
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Ngày tháng 
năm 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng 
Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Nguyễn Long Hải 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí Dương Xuân Huyên 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Thứ Ba 
26/03/2019 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Ban 
Chỉ đạo dự án trọng điểm 
năm 2019 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Thứ Tư 
27/03/2019 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 
41 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ 
thứ 41 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ 
thứ 41 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

 
Thứ Năm 

    28/03/2019 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

 
Thứ Sáu 

    29/03/2019 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan  

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan  

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan  

30,31/03/2019 
(Thứ bảy,CN)      

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, chủ động trong thực hiện công tác. Trong quá trình triển khai thực 
hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo sau./. 
 Nơi nhận:       
 - Thường trực Tỉnh uỷ; 
 - Thường trực HĐND tỉnh; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - Các Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh; 
 - Các sở, ban, ngành; 
 - UBND huyện, thành phố; 
 - C, PVP, các phòng CM, THCB; 
 - Lưu: VT, TH (NNK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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