
 

 

 

 

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 02 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2023 

 

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 Tư 

01/02/2023 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Khảo sát, phục vụ công tác 

xây dựng công trình tri ân, bia 

ghi danh liệt sĩ và Nhân dân tử 

nạn tại Pháo đài Đồng Đăng 

Sáng: Họp xem xét tình hình hoạt 

động của Quỹ Phát triển đất tỉnh 

Lạng Sơn 

Sáng: Họp Hội đồng thẩm định 

Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

xây dựng 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến làm việc ở cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến làm việc ở cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến làm việc ở cơ 

quan 

Thứ Năm 

02/02/2023 

Sáng: Dự Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 01/2023 trực 

tuyến với địa phương về tình 

hình KTXH 

Sáng: Dự Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 01/2023 trực 

tuyến với địa phương về tình hình 

KTXH 

Sáng: Dự Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 01/2023 trực 

tuyến với địa phương về tình hình 

KTXH 

Sáng: Dự Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 01/2023 trực 

tuyến với địa phương về tình 

hình KTXH 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Họp Ban Chỉ đạo phát 

triển du lịch tỉnh triển khai nhiệm 

vụ năm 2023 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

03/02/2023 

Sáng: Dự Hội nghị chuyên đề về 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

và thành lập các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2023 - 2025 

Sáng: Dự kiến dự Đại lễ chúc thọ 

tại Chùa Thành 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự Hội nghị chuyên đề về 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

và thành lập các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2023 - 2025 

Chiều: Giao ban Thường trực 

Tỉnh ủy; 

 Họp Phiên họp thứ 3 của Ban 

Chỉ đạo cải cách hành chính của 

Chiều: - 14h30: Dự Ngày thư 

Việt Nam lần thứ XXI; 

- 15h30: Gặp mặt tuyên dương 

huấn luyện viên, VĐV đạt thành 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến họp thỏa thuận 

giữa cơ quan có thẩm quyền và 

nhà đầu tư về nội dung tổ chức 

lập báo cáo nghiên cứu khả thi 
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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 

Chính phủ  tích xuất sắc tại Đại hội TDTT 

toàn quốc 

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu 

Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình 

thức BOT 

04, 05/02/2023 

(Thứ bảy, CN) 

    

Thứ Hai 

06/02/2023 

Sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 

2023 

Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến 

thức QPAN đối tượng 1 từ ngày 

05/02 đến hết ngày 17/3/2023 

Sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 

2023 

Sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 

2023 

Sáng: Dự kiến Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

Sáng: Dự kiến Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 
Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Ba 

07/02/2023 

Sáng: Dự kiến họp chuyên đề 

xem xét dự thảo Quy định sửa 

đổi, bổ sung Quy định 1902-

QĐ/TU 

 Sáng: Dự kiến làm việc với Sở 

Ngoại vụ và các cơ quan liên 

quan về công tác chuẩn bị Hội 

nghị gặp gỡ đầu xuân 

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 họp xem xét 

phương án đầu tư xây dựng 

Trung tâm hành chính tỉnh Lạng 

Sơn 

Thứ Tư 

08/02/2023 

Sáng: Dự kiến kiểm tra một số 

dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

 Sáng: Dự kiến kiểm tra hoạt động 

XNK tại cửa khẩu Chi Ma 

Sáng: Dự kiến họp chuyên đề 

công tác GPMB tháng 12/2022 

và tháng 01/2023 

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 

09/02/2023 

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị tổng 

kết phong trào thi đua, công tác 

khen thưởng năm 2022 và triển 

khai nhiệm vụ thi đua, khen 

thưởng năm 2023 (theo Kế 

hoạch số 22-KH/UBND) 

 Sáng: Dự kiến họp xem xét công 

tác quản lý, sử dụng tài sản công, 

quản lý giá 

Sáng: Dự kiến đi kiểm tra một số 

dự án đầu tư công 
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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 

Thứ Sáu 

10/02/2023 

Sáng: Hội nghị trực tuyến 3 cấp 

triển khai 3 Chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2023 

 Sáng: Dự kiến họp xem xét Dự 

thảo Đề án của UBND tỉnh kiến 

nghị Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định giải thể Trạm 

Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt 

Sáng: Hội nghị trực tuyến 3 cấp 

triển khai 3 Chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2023 

Chiều: Dự kiến dự Hội nghị 

tổng kết công tác năm 2022, triển 

khai nhiệm vụ năm 2023 của 

BCĐ 138 tỉnh 

 Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

11, 12/02/2023 

(Thứ bảy, CN) 
    

Thứ Hai 

13/02/2023 

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 

Thứ Ba 

14/02/2023 

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 

Thứ Tư 

15/02/2023 

Sáng: Tiếp công dân định kỳ  Sáng: Dự kiến làm việc với 

VCCI 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Tiếp công dân định kỳ  Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Năm 

16/02/2023 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Sáng: Dự kiến Hội nghị chuyên 

đề đánh giá công tác giải phóng 

mặt bằng năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ năm 2023 

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 Sáu 

17/02/2023 

Sáng: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ  
 Sáng: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ 

Sáng: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ 

Chiều: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ 

 Chiều: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ 

Chiều: Dự kiến họp UBND tỉnh 

thường kỳ 

18, 19/02/2023 

(Thứ bảy, CN) 

    

Thứ Hai 

20/02/2023 

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 

Thứ Ba 

21/02/2023 

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 

Thứ Tư 

22/02/2023 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Sáng: Dự kiến dự Chương trình 

Gặp gỡ đầu Xuân 2023 và Hội 

nghị UBCTLH 

Sáng: Dự kiến kiểm tra một số 

công trình thuộc 3 Chương trình 

mục tiêu quốc gia  

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 

23/02/2023 

Sáng: Dự kiến Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 29 

 Sáng: Dự kiến Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 29 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Chiều: Dự kiến dự Hội nghị 

tổng kết Nghị quyết Trung ương 

8 khóa XI 

 Chiều: Dự kiến dự Hội nghị tổng 

kết Nghị quyết Trung ương 8 

khóa XI 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

Thứ Sáu 

24/02/2023 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ 

quan 

 Sáng: Dự kiến làm việc với Cục 

Hải quan và các doanh nghiệp có 

hoạt động xuất nhập khẩu qua địa 

bàn tỉnh  

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 
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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 

25, 26/02/2023 

(Thứ bảy, CN) 

    

Thứ Hai 

27/02/2023 

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 

Thứ Ba 

28/02/2023 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

PCT UBND tỉnh 

 Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

PCT UBND tỉnh 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các 

PCT 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 

 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, đơn vị; 

            - Lưu: VT, TH(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 Phạm Hùng trường 
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