
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 66  /TB-VP                                                 Lạng Sơn, ngày 28  tháng 6 năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7 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 Hai 
01/7/2019 

 

Công tác nước ngoài 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan  
Chiều: 14h Dự hội nghị 
về triển khai thu phí tự 
động không dừng tại Bộ 
Giao thông vận tải 

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

Sáng: 7h30’ Dự lễ khai 
mạc Chương trình Hiến 
máu tình nguyện ”Giọt 
hồng Xứ Lạng” 
Chiều: 14h00 Họp tại Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh 

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

Thứ Ba 
02/7/2019 Công tác nước ngoài 

Sáng: Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 
16 
Chiều: 14h Hội nghị Thông 
báo nhanh kết quả Hội nghị 
Trung ương 10 khoá XII và 
quán triệt một số Nghị quyết 
của Đảng 

Sáng: Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 16 
Chiều: 14h Hội nghị Thông 

báo nhanh kết quả Hội nghị 
Trung ương 10 khoá XII và 
quán triệt một số Nghị quyết 
của Đảng 

Sáng: Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 
16 
Chiều: 14h Hội nghị 
Thông báo nhanh kết quả 
Hội nghị Trung ương 10 
khoá XII và quán triệt một 
số Nghị quyết của Đảng 

Sáng: Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 16 
Chiều: 14h Hội nghị Thông 
báo nhanh kết quả Hội nghị 
Trung ương 10 khoá XII và 
quán triệt một số Nghị quyết 
của Đảng 

Thứ Tư 
03/7/2019 Công tác nước ngoài 

Khảo sát mô hình phát 
triển nông nghiệp tại tỉnh 
Phú Thọ 
 

Sáng: Dự Hội nghị Sơ kết 6 
tháng Ban Chỉ đạo thu ngân 
sách tỉnh  
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
Chiều: Hội nghị sơ kết 6 
tháng đầu năm 2019 về tình 
hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành 
chính thực hiện tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Lạng Sơn quan 

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



2 
 
 

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 Năm 
04/7/2019 Công tác nước ngoài 

8h Phiên họp Chính phủ 
tháng 6 năm 2019 trực 
tuyến với các địa phương 

8h Phiên họp Chính phủ 
tháng 6 năm 2019 trực tuyến 
với các địa phương 

8h Phiên họp Chính phủ 
tháng 6 năm 2019 trực 
tuyến với các địa phương 

Sáng: 8h Phiên họp Chính 
phủ tháng 6 năm 2019 trực 
tuyến với các địa phương 
Chiều: Dự Chương trình 
làm việc  với Đoàn công 
tác của Ban Tuyên giáo 
Trung ương và các bộ 
ngành kiểm tra, khảo sát 
việc thực hiện Chỉ thị số 
38-CTr/TW ngày 7/9/2009 
của Ban Bí thư đẩy mạnh 
về công tác Bảo hiểm y tế 
trong tình hình mới 

Thứ Sáu 
05/7/2019 Công tác nước ngoài 

Sáng: Làm việc với Tổng 
Công ty Lâm nghiệp Việt 
Nam về phương án sử 
dụng đất vào mục đích 
sản xuất, kinh doanh của 
các Công ty TNHH MTV 
lâm nghiệp  
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị 
kết nối Ngân hàng-doanh 
nghiệp và sơ kết hoạt động 
Ngân hàng 6 tháng 2019 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Ban 
Tổ chức Ngày hội khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: 14h dự Hội nghị sơ 
kết công tác dân vận 6 
tháng đầu năm 2019 

06,07 /7/2019 
(Thứ bảy,CN) Công tác nước ngoài     

 
Thứ Hai 
08/7/2019 

 

Công tác nước ngoài 

Sáng: Họp Ban chỉ đạo dự 
án trọng điểm quý II/2019  
Chiều: Hội thảo về Đề án 
phát triển lâm nghiệp tỉnh 
Lạng Sơn 

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

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 Ba 
09 /7/2019 Công tác nước ngoài Dự kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh khóa 2016-2021 
Dự kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh khóa 2016-2021 
Dự kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh khóa 2016-2021 
Dự kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh khóa 2016-2021 
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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 
10/7/2019 Công tác nước ngoài Dự kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh khóa 2016-2021 
Dự kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh khóa 2016-2021 
Dự kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh khóa 2016-2021 
Dự kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh khóa 2016-2021 

 
Thứ Năm 
11 /7/2019 

Công tác nước ngoài 

Sáng: Dự kiến kiểm tra 
thực địa quỹ đất quy 
hoạch phát triển kinh tế xã 
hội, kết hợp kiểm tra xây 
dựng nông thôn mới tại xã 
Bắc Lãng, huyện Đình 
Lập 
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 

12 /7/2019 
 

Công tác nước ngoài 

Sáng: Dự kiến Họp xem xét 
về Dự án trung tâm phân 
phối bán sỉ và kho vận của 
Công ty cổ phần Tập đoàn 
Phú Thái 
Chiều: Dự kiến làm việc với 
Tổng công ty Công nghiệp 
mỏ Việt Bắc - Vinacomin 

Sáng: Dự kiến họp Ban Chỉ 
đạo thu ngân sách nhà nước 
quý II/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 

13,14 /7/2019 
(Thứ bảy,CN) Công tác nước ngoài     

Thứ Hai 
15/7/2019 

Tiếp công dân định kỳ 
tháng 7 

Sáng: Dự kiến Hội nghị sơ 
kết 6 tháng đầu năm, triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2019 của Liên minh 
Hợp tác xã tỉnh 

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 
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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 
16/7/2019 

Sáng: Hội nghị triển khai 
Kế hoạch về đại hội đảng 
bộ các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Hội nghị triển khai 
Kế hoạch về đại hội đảng 
bộ các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Hội nghị triển khai 
Kế hoạch về đại hội đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng. 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Hội nghị triển khai 
Kế hoạch về đại hội đảng 
bộ các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Hội nghị triển khai 
Kế hoạch về đại hội đảng 
bộ các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Thứ Tư 
17/7/2019 

Dự chương trình làm việc 
của Thường trực Tỉnh uỷ 
tại huyện Văn Lãng 

Sáng: Dự kiến kiểm tra 
thực địa quỹ đất quy 
hoạch phát triển kinh tế xã 
hội, kết hợp kiểm tra xây 
dựng nông thôn mới tại 
huyện Bắc Sơn 
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 Năm 
18/7/2019 

Sáng: Dự kiến dự Hội 
nghị triển khai luật Phòng 
chống tham nhũng 2018 
Chiều: Họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

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

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

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

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

 
Thứ Sáu 
19/7/2019 

Sáng: Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 
45 
Chiều: Dự kiến dự sơ kết 
6 tháng đầu năm tại Thanh 
tra tỉnh 

Sáng: Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ 
thứ 45 
Chiều: Dự kiến họp 
HĐTĐ nhiệm vụ quy 
hoạch thị trấn Cao Lộc 
(mới) 

Sáng: Hội nghị Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 45 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ 
thứ 45 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 
45 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

20,21/7/2019 
(Thứ bảy,CN)      
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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 Hai 
22/7/2019 

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 

Thứ Ba 
23 /7/2019 

Dự chương trình làm việc 
của Thường trực Tỉnh uỷ 

tại huyện  Cao Lộc 

Sáng: Dự kiến kiểm tra 
thực địa dự án tuyến cao 
tốc Bắc Giang – Lạng Sơn
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 
24/7/2019 

Họp UBND tỉnh thường  
kỳ tháng 7/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 7/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 7/2019 

 Họp UBND tỉnh 
thường kỳ tháng 7/2019

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 7/2019 

 
Thứ Năm 
25/7/2019 

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

Sáng: Dự kiến kiểm tra 
thực địa quỹ đất quy 
hoạch phát triển kinh tế xã 
hội, kết hợp xây dựng 
nông thôn mới tại huyện 
Hữu Lũng  
Chiều: Dự kiến kiểm tra 
thực địa quỹ đất quy 
hoạch phát triển kinh tế xã 
hội, kết hợp xây dựng 
nông thôn mới tại huyện 
Chi Lăng 

Sáng: Dự kiến họp xem xét 
giải quyết các khó khăn 
vướng mắc trong quản lý 
nhà nước đối với lĩnh vực 
Công nghiệp.  
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 
26/7/2019 

Sáng: Họp giao ban 
Thường trực Tỉnh ủy 
 

Sáng: Dự kiến họp sơ kết 6 
tháng Ban chỉ đạo các Chương 
trình MTQG và việc triển khai 
các Chương trình  MTQG 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
 

Sáng: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 
 

Sáng: 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 

Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

27,28 /7/2019 
(Thứ bảy,CN)      

Thứ Hai 
29/7/2019 

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 Ba 
30/7/2019 

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 Tư 
31/7/2019 

Sáng: Dự kiến dự Hội 
nghị đối thoại doanh 
nghiệp tỉnh 2019 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến dự Hội 
nghị đối thoại doanh 
nghiệp tỉnh 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 

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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