
 

 

 

 

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  10  năm 2020 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2020 

 
 

Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

01/11/2020 

(Chủ nhật) 

    Sáng: Kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch bệnh 

Viêm da nổi cục trên Trâu, 

Bò tại huyện Hữu Lũng 

Thứ Hai 

02/11/2020 

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 tổng duyệt 

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ X năm 

2020 

Sáng: 7h Kiểm tra công 

tác thi tuyển công chức 

của tỉnh năm 2020  

Chiều: Kiểm tra công tác 

quản lý cách ly y tế tại 

khách sạn để phục vụ 

công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: 14h Họp chuyên 

đề về Dự thảo Tờ trình 

của UBND tỉnh và Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về 

dự toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, 

chi NSĐP và phương án 

phân bổ NSĐP năm 2021 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

 

Thứ Ba 

03/11/2020 

Sáng: Kiểm tra tình 

hình thực hiện xây 

dựng nông thôn mới tại 

xã Xuất Lễ, huyện Cao 

Lộc 

Chiều: Dự kiến làm 

việc tại cơ quan 

Sáng: 8h30 Dự Hội nghị 

Ban Chấp hành (mở 

rộng) Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh. 

Chiều: 8h Dự ngày hội 

Đại đoàn kết các dân tộc 

năm 2020 tại Khu dân cư 

Sao Hạ, xã Mai Sao, 

Sáng:  Dự kiến tiếp xúc 

cử tri tại huyện Bắc Sơn 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

 Sáng: 8h Dự kiến làm 

việc với Lãnh đạo Ban 

kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng- Lạng Sơn 

 Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng:  Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

 Chiều: Làm việc với Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

huyện Chi Lăng 

Thứ Tư 

04/11/2020 

Sáng: 8h Dự Khai mạc 

Hội khỏe Phù Đổng 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

X năm 2020 

Chiều: Dự kiến họp 

Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Sáng: 7h15 Dự Lễ dâng 

hương, dâng hoa và Khai 

mạc Hội khỏe Phù Đổng 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ X 

năm 2020 

Chiều: 13h30 Dự Lễ 

dâng hương và Tọa đàm 

nhân kỷ niệm  111  năm  

Ngày  sinh đồng  chí  

Hoàng Văn  Thụ tại Văn 

Lãng. 

Sáng:  Dự kiến tiếp xúc 

cử tri tại huyện Bắc Sơn 

Chiều: 15h00 dự khánh 

thành gian hàng trưng 

bày hình ảnh lưu niệm 

Chủ tịch Triều Tiên Kim 

Jong - Un tại Bảo tàng 

tỉnh.  

Sáng: 8h Dự Liên hoan 

thanh niên tiến tiến lần  

thứ XV 

Chiều: Dự kiến họp Chủ 

tịch các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Sáng: 8h Họp xem xét Dự 

thảo QĐ của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Quy 

định về tiêu chí và quy 

trình lựa chọn mô hình, dự 

án phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị trên 

địa bàn tỉnh 

Chiều: Dự kiến họp Chủ 

tịch các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

Thứ Năm 

05/11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh  tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh  tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Thứ Sáu 

06/11/2020 

Sáng: Họp chuyên đề 

xem xét kết quả giải 

quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri tại kỳ họp thứ 

mười bảy HĐND tỉn 

khóa XVI nhiệm kỳ 

2016-2021 

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 Họp chuyên đề 

xem xét dự thảo NQ của 

HDDND tỉnh về phê 

duyệt tổng số người làm 

việc tỏng đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Chiều: 14h Dự ngày hội 

Đại đoàn kết các dân tộc 

năm 2020 tại Khu dân cư 

Quyết Tiến, xã Thiện 

Tân, huyện Hữu Lũng 

Sáng: Dự kiến làm việc 

với Sở Công Thương 

Chiều: 8h  dự kiến họp 

chuyên đề xem xét dự 

thảo NQ  của HĐND tỉnh 

quy định thẩm quyền 

quyết định mua sắm hàng 

hoá, dịch vụ nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên 

của các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Lạng Sơn 

 Sáng: Họp xem xét Dự 

thảo QĐ của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Quy 

định về tiêu chí và quy 

trình lựa chọn mô hình, dự 

án phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị trên 

địa bàn tỉnh  

Chiều: Làm việc với Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

07,08/11/2020 

(Thứ bảy,CN) 
   Ngày 7/11: 8h Dự ngày Ngày 7/11: 8h Dự ngày 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 hội Đại đoàn kết các dân 

tộc năm 2020 tại Khu 

dân cư Kéo Mật xã 

Khánh Xuân, huyện Lộc 

Bình  

hội Đại đoàn kết các dân 

tộc năm 2020 tại Khu dân 

cư Nà Lù, Bình Gia  

 

Thứ Hai 

09/11/2020 

Sáng: Dự kiến họp 

giao ban Chủ tịch các 

Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh  

Chiều: 14h Họp 

chuyên đề xem xét dự 

thảo Báo cáo tổng kết 

thực hiện NQ số 22-

NQ/Tu ngày 2/8/2016 

của BCH Đảng bộ tỉnh  

về thực hiện CT 

MTQG giảm nghèo 

2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh  

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến họp 

chuyên đề xem xét dự 

thảo Đề án Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản 

Múa sư tử dân tộc Tày, 

Nùng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2030 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến kiểm tra 

cửa khẩu Tân Thanh, 

Hữu nghị 

 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Thứ Ba 

10/11/2020 

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 

với Hiệp hội Doanh 

nghiệp 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 

Thứ Tư 

11/11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh  tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh  tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Thứ Năm 

12/11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Sáng: Dự làm việc của 

Thường trực Tỉnh ủy với 

huyện Đình Lập.  

Chiều: Họp Ủy ban nhân 

dân tỉnh  tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh  tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

tháng 11/2020 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Thứ Sáu 

13/11/2020 

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 

cq 

 Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

14,15/11/2020 

(Thứ bảy,CN) 

8h Dự ngày hội Đại 

đoàn kết các dân tộc 

năm 2020 tại Khu dân 

cư Còn Mò, xã Đình 

Lập, huyện Đình Lập 

  

  

Thứ Hai 

16/11/2020 

 Sáng: Dự Hội nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy kỳ 02 

 Chiều: Tiếp công dân 

định kỳ tháng 11  

 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 02 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 02 

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: Tiếp công dân định 

kỳ tháng 11 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Thứ Ba 

17/11/2020 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm 

việc tại cơ quan 

Sáng:  Hội thảo tại 

Trường Cao đẳng Sư 

phạm 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng:  Dự kiến họp 

chuyên đề xem xét dự 

thảo Đề án Bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị hệ 

thống di tích lịch sử - văn 

hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030, 

tầm nhìn 2035. 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến kiểm tra 

cửa khẩu Chi Ma 

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 

18/11/2020 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm 

Sáng: Dự kiến dự gặp 

mặt đối thoại với cán bộ 

quản lý, giáo viên và học 

Sáng:  Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

việc tại cơ quan sinh sinh viên  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

 

tại cơ quan tại cơ quan tại cơ quan 

Thứ Năm 

19/11/2020 

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 kiểm tra 

cửa khẩu 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 

Thứ Sáu 

20/11/2020 

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 lv 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 

21,22/11/2020 

(Thứ bảy,CN) 
     

Thứ Hai 

23/11/2020 

Sáng: Dự kiến họp 

giao ban Chủ tịch các 

Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm 

việc tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Thứ Ba 

24/11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh  tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh  tháng 11/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 11/2020 

Thứ Tư 

25/11/2020 

Sáng: dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 

03 

Chiều: Dự kiến làm 

việc tại cơ quan 

Sáng: dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 03 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 03 

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 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Thứ Năm 

26/11/2020 

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 lv tại cq 

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 

27/11/2020 

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 

Sáng: Dự kiến họp Chủ 

tịch các Phó Chủ tịch  

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

28,29/11/2020 

(Thứ bảy) 
     

Thứ Hai 

30/11/2020 

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 

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, THNC (NNK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

 

 Phạm Hùng trường 
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