
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:  79 /TB-VP                                                 Lạng Sơn, ngày  31  tháng 7 năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 8 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 Năm 
01/8/2019 

Sáng: Dự Hội nghị triển 
khai quán triệt Chỉ thị số 35-
CT/TW, ngày 30/5/2019 của 
Bộ chính trị và tổng kết công 
tác xây dựng Đảng 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị triển 
khai quán triệt Chỉ thị số 35-
CT/TW, ngày 30/5/2019 của 
Bộ chính trị và tổng kết công 
tác xây dựng Đảng 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị triển khai 
quán triệt Chỉ thị số 35-
CT/TW, ngày 30/5/2019 của 
Bộ chính trị và tổng kết công 
tác xây dựng Đảng 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị triển 
khai quán triệt Chỉ thị số 
35-CT/TW, ngày 30/5/2019 
của Bộ chính trị và tổng kết 
công tác xây dựng Đảng 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị triển khai 
quán triệt Chỉ thị số 35-
CT/TW, ngày 30/5/2019 của 
Bộ chính trị và tổng kết công 
tác xây dựng Đảng 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Thứ Sáu 
02/8/2019 

Sáng: Làm việc với Đoàn 
công tác của Ủy ban kiểm 
tra Trung ương 
Chiều: 14h Hội nghị giao 
ban thực hiện Nghị định số 
77/2010/NĐ-CP 6 tháng 
đầu năm 2019 

Sáng: Làm việc với Đoàn 
công tác của Ủy ban kiểm 
tra Trung ương 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Làm việc với Đoàn 
công tác của Ủy ban kiểm 
tra Trung ương 
Chiều: Dự kiến dự tọa đàm 
“Chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung và tác động tới 
Việt Nam” 

Sáng: Làm việc với 
Đoàn công tác của Ủy 
ban kiểm tra Trung ương 
Chiều: Dự kiến dự Thăm 
quan thực tế một số mô 
hình xây dựng nông thôn 
tiêu biểu của tỉnh Hòa 
Bình 

Sáng: Làm việc với Đoàn 
công tác của Ủy ban kiểm 
tra Trung ương 
Chiều: Dự kiến kiểm tra 
tiến độ hoàn thiện các hạng 
mục công trình Đền thờ 
Liệt sỹ huyện Bắc Sơn. 

03,04/8/2019 
(Thứ bảy,CN) 

   Sáng: (3/8) Dự Hội nghị 
`Tổng kết Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới khu 
vực miền núi phía Bắc giai 
đoạn 2010 - 2020`tại tỉnh 
Hòa Bình 
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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 
05/8/2019 

 

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 họp xem 
xét Quy trình thu phí hạ 
tầng cửa khẩu đối với hàng 
sang tải 

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

Sáng: Dự Công bố Quyết 
định Thanh tra của Bộ Nội vụ  
Chiều: Dự kiến làm việc với 
Sở Nội vụ về công tác tuyển 
dụng công chức, viên chức 
năm 2019 

Thứ Ba 
06/8/2019 

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 họp Ban Tổ 
chức Hội nghị xúc tiến đầu 
tư 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 

Thứ Tư 
07/8/2019 

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

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: Họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến làm với 
Công ty than Na Dương 
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 họp Ban Tổ 
chức Đại hội các Dân tộc 
thiểu số 
Chiều: Họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 
Thứ Năm 
08/8/2019 

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 họp xem xét 
hoàn thiện dự toán ngân sách 
nhà nước  
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

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

Nghỉ phép 

 
Thứ Sáu 
09/8/2019 

 

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

Sáng: Dự kiến kiểm tra, làm 
việc với Công ty Than Na 
Dương và Tổng công ty 
Công nghiệp mỏ Việt Bắc - 
Vinacomin 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Kiểm tra công tác 
chống buôn lậu khu vực thị trấn 
Đồng Đăng (Cao Lộc) và xã 
Tân Mỹ (Văn Lãng) 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

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

10,11/8/2019 
(Thứ bảy,CN)      

Thứ Hai 
12/8/2019 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch 
Chiều: 13h30’ dự chỉ đạo 
Hội nghị đối thoại doanh 
nghiệp 2019 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: 13h30’ dự chỉ đạo 
Hội nghị đối thoại doanh 
nghiệp 2019 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch 
Chiều: 13h30’ dự chỉ đạo Hội 
nghị đối thoại doanh nghiệp 
2019 

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

Nghỉ phép 

Thứ Ba 
13/8/2019 

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 
kiểm tra xây dựng nông thôn 
mới tại huyện Hữu Lũng  
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 
14/8/2019 

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

Sáng: Dự kiến làm việc với 
đoàn giám sát Thường trực 
HĐND tỉnh về tình hình triển 
khai thực hiện các chính sách 
đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn 

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 
15/8/2019 

  Tiếp công dân định kỳ 

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 
16/8/2019 

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

Sáng: Dự kiến kiểm tra dự 
án Bệnh viện đa khoa 700 
giường 
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 

17,18/8/2019 
(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 
19/8/2019 

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 
20/8/2019 

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 
21/8/2019 

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 Năm 
22/8/2019 

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 
23/8/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 8/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 8/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 8/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 8/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 8/2019 

24,25/8/2019 
(Thứ bảy,CN)      

Thứ Hai 
26/8/2019 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 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 
27/8/2019 

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 
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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 
28/8/2019 

Sáng: Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 
46 

Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ 
thứ 46 

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: Hội nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ 
thứ 46 

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 
29/8/2019 

 

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 kiểm tra xây dựng nông 
thôn mới tại 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 
30/8/2019 

Sáng: Họp giao ban 
Thường trực Tỉnh ủy 
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 Bảy 
31/8/2019      

 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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