
 
 

 
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-VP                                                                 Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2020 

 

 
 

Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu 

Phó Chủ tịch phụ trách 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 

01/4/2020 

Sáng: 8h Hội nghị trực tuyến 

vềcông tác phòng, chống dịch 

COVID-19 

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: 8h Hội nghị trực tuyến 

vềcông tác phòng, chống dịch 

COVID-19 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Năm 

02/4/2020 
Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ Nghỉ Lễ 

Thứ Sáu 

03/4/2020 

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 

04,05/4/2020 

(Thứ bảy,CN) 
    

Thứ Hai 

06/4/2020 

Sáng: Dự kiến kiểm tra tình 

hình sản xuất nông nghiệp 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 



2 

 

 

Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu 

Phó Chủ tịch phụ trách 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 

07/4/2020 

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 Tư 

08/4/2020 

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 

09/4/2020 

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 

10/4/2020 

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 

11,12/4/2020 

(Thứ bảy,CN)     

Thứ Hai 

13/4/2020 

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 

14/4/2020 

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 



3 

 

 

Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu 

Phó Chủ tịch phụ trách 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 

15/4/2020 

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 

16/4/2020 

Tiếp công dân định kỳ tháng 

4/2020 

Sáng: Dự kiến khảo sát tình 

hình xuất nhập khẩu hoá tại 

cửa khẩu Tân Thanh và Hữu 

Nghị  

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 

17/4/2020 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch 

các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch 

các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch 

các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch 

các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

18,19/4/2020 

(Thứ bảy,CN) 
    

Thứ Hai 

20/4/2020 

Sáng: Giao ban Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến họp giải quyết 

một số nội dung vướng mắc liên 

quan đến Nhà máy xi măng Đồng 

Bành và Công ty Hoàng Tân 

Sáng: Giao ban Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan tại cơ quan 

Thứ Ba 

21/4/2020 

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị 

tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt 

động sản xuất kinh doanh cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị 

tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt 

động sản xuất kinh doanh cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 

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 



4 

 

 

Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu 

Phó Chủ tịch phụ trách 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 

22/4/2020 

Sáng: Dự kiến kiểm tra dự án 

đường đến trung tâm các xã 

Xuân Dương - Ái Quốc (huyện 

Lộc Bình) và xã Thái Bình 

(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 Năm 

23/4/2020 

 Sáng: Dự kiến họp xem xét đề 

nghị liên quan đến dự án khai 

thác bauxit tại Bắc Sơn; giải 

quyết đề nghị của Công ty 

TNHH Thành Long. 

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 

24/4/2020 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

thường kỳ tháng 4/2020 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

thường kỳ tháng 4/2020 

Sáng: Dự kiến làm việc với 

Đoàn giám sát của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh về thực 

hiện Chương trình, Sách giáo 

khoa phổ thông mới  

Chiều: Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh thường kỳ tháng 4/2020 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

thường kỳ tháng 4/2020 

25,26/4/2020 

(Thứ bảy,CN) 
    

Thứ Hai 

27/4/2020 

Sáng: Giao ban Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan tại cơ quan 

Sáng: Giao ban Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan tại cơ quan 



5 

 

 

Ngày tháng 

năm 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu 

Phó Chủ tịch phụ trách 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 

28/4/2020 

Hội nghị Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, kỳ thứ 54 

Hội nghị Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, kỳ thứ 54 
Hội nghị Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, kỳ thứ 54 
Hội nghị Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, kỳ thứ 54 

Thứ Tư 

29/4/2020 

Sáng: Dự kiến họp chuyên đề 

công tác giải phóng mặt bằng 

tháng 4/2015. 

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 

30/4/2020 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

 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 
 

 
 

 

 

Phạm Hùng trường 
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