
 

 

 

 

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 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2021 

 

Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, 

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 

01/8/2021 

(Chủ nhật) 
    

Thứ Hai 

02/8/2021 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

thứ hai HĐND tỉnh tại huyện Bắc 

Sơn 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ 

tịch, 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 

Thứ Ba 

03/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến họp xem xét 

phương án xử lý việc chuyển 

nhượng đất đai, xây dựng công 

trình và hoạt động tín ngưỡng 

trên địa bàn xã Thanh Lòa, huyện 

Cao Lộc 

Sáng: Dự kiến làm việc với Ban 

Kinh tế cửa khẩu  

Sáng: Kiểm tra, khảo sát vùng 

trồng và một số cơ sở chế biến 

Thạch đen trên địa bàn huyện 

Tràng Định và thị sát Đường 

giao thông nông thôn Khuổi Vai, 

xã Đề Thám - Pàn Dào, Kéo 

Vèng, xã Kim Đồng 

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 

Thứ Tư 

04/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến dự Lễ tổng kết 

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” 

tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

Sáng: Dự kiến làm việc với Sở 

Ngoại vụ 

Sáng: 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 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 

Chiều: Dự Hội nghị trực tuyến 

sơ kết 5 năm thực hiện Nghị 

quyết TW 4 khóa XII về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Chiều: Dự Hội nghị trực tuyến 

sơ kết 5 năm thực hiện Nghị 

quyết TW 4 khóa XII về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Chiều: Dự Hội nghị trực tuyến sơ 

kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 

TW 4 khóa XII về tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng 

Chiều: Dự Hội nghị trực tuyến 

sơ kết 5 năm thực hiện Nghị 

quyết TW 4 khóa XII về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Thứ Năm 

05/8/2021 

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề 

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề 

Sáng: Dự kiến kiểm tra tình hình 

thực hiện phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã tại huyện Cao lộc 

Sáng: Dự kiến họp chuyên đề 

xem xét giải quyết khó khăn, 

vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh 

tiến độ công tác giải phóng mặt 

bằng (kỳ tháng 7/2021) 

Chiều: Dự kiến dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề 

Chiều: Dự kiến dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

06/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc với 

Công ty CP Non Nước và Đoàn 

chuyên gia nước ngoài 

Sáng: Dự kiến họp xem xét dự 

thảo ĐA Xây dựng và phát triển 

đội ngũ nhà giáo giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến họp chuyên đề 

xem xét dự thảo Quyết định,Quy 

định chi tiết việc rà soát, công bố 

công khai danh mục các thửa đất 

nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp 

quản lý 

Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

07, 08/8/2021 

(Thứ bảy, CN) 

    

Thứ Hai 

09/8/2021 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự Chương trình Kỷ niệm 

60 năm thảm họa da cam ở Việt 

Nam tại Trung tâm Hội nghị The 

Pride 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ 

tịch, 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 

Thứ Ba 

10/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Họp chuyên đề xem xét dự 

thảo Đề án bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa Lễ hội Đền 

Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ 

Sáng: Dự kiến làm việc với Hiệp 

Hội doanh nghiệp tỉnh  

Sáng: 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 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 

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 

Thứ Tư 

11/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: 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 

Thứ Năm 

12/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: 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 

Thứ Sáu 

13/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: 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 

14, 15/8/2021 

(Thứ bảy, CN) 

    

Thứ Hai 

16/8/2021 

Sáng: Tiếp công dân định kỳ 

tháng 8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Tiếp công dân định kỳ 

tháng 8/2021 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến họp chuyên đề 

xem xét dự thảo Nghị quyết về 

định mức và phân cấp ngân sách 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Ba 

17/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến họp Hội đồng xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú” 

lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh  

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: 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 

Thứ Tư 

18/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến khảo sát một số 

khu vực biên giới 

Sáng: 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 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, 

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 

19/8/2021 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến họp Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Thứ Sáu 

20/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc về dự 

toán NSNN 2022 

Sáng: 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 

21, 22/8/7/2021 

(Thứ bảy, CN) 

    

Thứ Hai 

23/8/2021 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ 

tịch, 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 

Thứ Ba 

24/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: 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 

Thứ Tư 

25/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: 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 

Thứ Năm 

26/8/2021 

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 11 

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 11 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 11 

Chiều: Dự kiến dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 11 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

27/8/2021 

Sáng: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 8 

Sáng: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 8 

Sáng: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 8 

Sáng: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 8 

Chiều: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 8 

Chiều: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 8 

Chiều: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 8 

Chiều: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 8 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, 

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 

28, 29/8/7/2021 

(Thứ bảy, CN) 

    

Thứ Hai 

30/8/2021 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến giao ban Chủ 

tịch, 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 

Thứ Ba 

31/8/2021 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: 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 

 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&HĐND tỉnh; 

            - Các sở, ban, ngành; 

            - UBND các huyện, thành phố; 

            - C, PVP, các phòng CM, THCB; 

            - Lưu: VT, THNC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 Phạm Hùng trường 
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