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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 133  /TB-VP                                          Lạng Sơn, ngày  29  tháng 11 năm 2019 
 

THÔNG BÁO 
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 12 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 

01/12/2019 
(Chủ nhật)  

Dự Hội nghị kết nối xuất 
khẩu hàng nông lâm thủy sản 
sang thị trường Trung Quốc 

 
 

Dự Lễ mít tinh và diễu hành 
quần chúng hưởng ứng háng 
Hành động quốc gia phòng, 
chống HIV/AID năm 2019 

Thứ Hai 
02/12/2019 

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: Họp xem xét Kế 
hoạch tổ chức các ngày kỷ 
niệm, sự kiện quan trọng 
của tỉnh năm 2020 

Thứ Ba 
03/12/2019 

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

Họp Hội đồng thẩm định 
xã đạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2019 (7 xã) 

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

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

Sáng: Kiểm tra công tác 
quốc phòng địa phương tại 
huyện Tràng Định 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Thứ Tư 
04/12/2019 

Dự Hội nghị Ban Chấp 
hành đảng bộ tỉnh lần thứ 
18 

Dự Hội nghị Ban Chấp hành 
đảng bộ tỉnh lần thứ 18 

Dự Hội nghị Ban Chấp hành 
đảng bộ tỉnh lần thứ 18 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Chấp hành đảng bộ tỉnh 
lần thứ 18  
Tối: Dự kiến dự Khai mạc 
diễn đàn khởi nghiệp quốc 
gia tại Quảng Ninh 
 

Dự Hội nghị Ban Chấp hành 
đảng bộ tỉnh lần thứ 18 
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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 Năm 
05/12/2019 

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: Họp xem xét một 
số nội dung dự thảo 
chương trình hành động 
của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về lĩnh vực An ninh 
Quốc phòng 

Sáng: Họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
Chiều: Họp rà soát các 
khoản chi phí đầu tư hợp lý 
của Cty TNHH MTV Đầu tư 
và Xây dựng trong quá trình 
triển khai dự án đầu tư xây 
dựng Chợ cửa khẩu Tân 
Thanh

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 

06/12/2019 

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

Sáng: Họp về dự án đường 
giao thông KCN Đồng Bành 
– Giai đoạn 1,2 
Chiều: Họp với Tổng công 
ty Điện lực Miền Bắc về khu 
đất trụ sở tại Khu tái định cư 
và dân cư Nam Thành phố  

 
Kiểm tra công tác xây 
dựng và xuất nhập khẩu 
hàng hóa tại cửa khẩu 
Bình Nghi. 

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

Sáng: Họp xem xét dự 
thảo Nghị quyết của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về 
thực hiện Chiến lược bảo 
vệ An ninh Quốc gia 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

07 /12/2019 
Thứ Bảy    

8h dự Hội thảo lấy ý kiến 
hoàn thiện dự thảo Nghị định 
về cử tuyển (thay thế NĐ số 
134/2006/NĐ-CP) tại Hà Nội 

 

08/12/2019 
Chủ nhật 

7h00’ Dự dự họp thứ 14 hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa 
XIV nhiệm kỳ 2016-2020 

7h00’ Dự dự họp thứ 14 hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa 
XIV nhiệm kỳ 2016-2020 

7h00’ Dự dự họp thứ 14 hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa 
XIV nhiệm kỳ 2016-2020 

7h00’ Dự dự họp thứ 14 hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa 
XIV nhiệm kỳ 2016-2020 

7h00’ Dự dự họp thứ 14 hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa XIV 
nhiệm kỳ 2016-2020 

Thứ Hai 
09/12/2019 

7h00’ Dự dự họp thứ 14 hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa 
XIV nhiệm kỳ 2016-2020 

7h00’ Dự dự họp thứ 14 hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa 
XIV nhiệm kỳ 2016-2020 

7h00’ Dự dự họp thứ 14 hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa 
XIV nhiệm kỳ 2016-2020 

7h00’ Dự dự họp thứ 14 hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa 
XIV nhiệm kỳ 2016-2020 

7h00’ Dự dự họp thứ 14 hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa XIV 
nhiệm kỳ 2016-2020 

Thứ Ba 
10/12/2019 

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: Họp về điều chỉnh 
Quy hoạch khu đô thị Phú 
Lộc 1, 2 

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 
Chỉ đạo Thi hành án dân 
sự tỉnh  

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 
11/12/2019 

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

Sáng: Họp xem xét đề 
nghị của Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt 
Nam về các nội dung tồn 
tại, vướng mắc đối với Dự 
án thành phần 1, tuyến cao 
tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp triển 
khai công tác bình ổn thị 
trường, giá cả Tết Nguyên 
đán Canh Tý năm 2020 
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 
12/12/2019 

 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Thường vụ tỉnh ủy kỳ 
chuyên đề 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Thường vụ tỉnh ủy kỳ 
chuyên đề 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Dự kiến dự Hội nghị quốc 
tế lần thứ IV về hợp tác 
giữa Việt Nam và các tổ 
chức PCPNN tại Hà Nội 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 
Thường vụ tỉnh ủy kỳ 
chuyên đề 
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 
13/12/2019 

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 

14,15/12/2019 
(Thứ bảy,CN)      

Thứ Hai 
16/12/2019 

Tiếp công dân định kỳ 
tháng 12 

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 
17/12/2019 

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

Sáng: Dự kiến họp HĐTĐ 
xã đạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2019 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp triển 
khai công tác ngân sách 
nhà nước (sau họp HĐND) 
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 
18/12/2019 

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

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

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

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

 
Thứ Năm 
19/12/2019 

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

Sáng: Dự kiến tiếp xã giao 
Đoàn công tác Trường Kỹ 
nghệ quốc gia (Pháp) 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

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

Thứ Sáu 
20/12/2019 

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

Hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại 
tập thể và cá nhân năm 
2019 

21,22/12/2019 
(Thứ bảy,CN)      

Thứ Hai 
23/12/2019 

Sáng: Giao ban Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 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 
24/12/2019 

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 
25/12/2019 

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 
Quý IV/2019 
Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp tổng 
kết Ban chỉ đạo thu Ngân 
sách nhà nước 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 
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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 Năm 
26/12/2019 

Họp UBND tỉnh thường 
kỳ tháng 12 năm 2019 

Họp UBND tỉnh thường kỳ 
tháng 12 năm 2019 

Họp UBND tỉnh thường kỳ 
tháng 12 năm 2019 

Họp UBND tỉnh thường kỳ 
tháng 12 năm 2019 

Họp UBND tỉnh thường kỳ 
tháng 12 năm 2019 

 
Thứ Sáu 

27/12/2019 

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

Sáng: Dự kiến họp chuyên 
đề công tác giải phóng mặt 
bằng tháng 12/2019 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 
Chiều: Dự kiến tổng kết Ban 
Chỉ đạo 389 tỉnh  

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 

28,29/12/2019 
(Thứ bảy,CN)      

Thứ Hai 
30/12/2019 

Dự Hội nghị trực tuyến 
Chính phủ với các địa 
phương triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2020 

Dự Hội nghị trực tuyến 
Chính phủ với các địa 
phương triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2020 

Dự Hội nghị trực tuyến 
Chính phủ với các địa 
phương triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2020 

Dự Hội nghị trực tuyến 
Chính phủ với các địa 
phương triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2020 

Dự Hội nghị trực tuyến 
Chính phủ với các địa 
phương triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2020 

Thứ Ba 
31/12/2019 

Sáng: Dự Hội nghị trực 
tuyến Chính phủ với các địa 
phương triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2020 
 Chiều: Dự kiến làm việc 
tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị trực 
tuyến Chính phủ với các địa 
phương triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2020 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị trực 
tuyến Chính phủ với các địa 
phương triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2020  
Chiều: Dự kiến họp Ban chỉ 
đạo phòng chống các hành vi 
sai phạm về pháo nổ 

Sáng: Dự Hội nghị trực 
tuyến Chính phủ với các địa 
phương triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2020 
Chiều: Dự kiến làm việc tại 
cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị trực 
tuyến Chính phủ với các địa 
phương triển khai nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2020 
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 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng trường 
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