
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:        /TB-SGTVT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 21 tháng 11 năm 2022 
 
 

 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Cao Bằng 

(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022) 

 

Ngày, tháng 
Phó Giám đốc phụ trách 

Lê Văn Định 

Phó Giám đốc 

Đàm Đức Văn 

Phó Giám đốc 

Trịnh Thị Thảo 

Thứ hai 

(21/11/2022) 

-S: Làm việc tại cơ quan; 

-C: Dự họp xác minh số liệu hiện 

trạng danh mục tài sản BXK (cũ). 

Làm việc tại cơ quan 
Tham gia Đoàn kiểm tra dự án đầu 

tư thuộc Chương trình MTQG. 

Thứ ba 

(22/11/2022) 

-S: Triển khai học tập, quán triệt 

các chỉ thị, nghị quyết, quy định 

của TW, của tỉnh mới ban hành; 

-C: Họp BCH Đảng bộ Sở. 

-S: Triển khai học tập, quán triệt 

các chỉ thị, nghị quyết, quy định 

của TW, của tỉnh mới ban hành; 

-C: Họp BCH Đảng bộ Sở. 

-S: Triển khai học tập, quán triệt 

các chỉ thị, nghị quyết, quy định 

của TW, của tỉnh mới ban hành; 

-C: Họp BCH Đảng bộ Sở. 

Thứ tư 

(23/11/2022) 

-S: Làm việc tại cơ quan; 

-C: Dự diễn tập KVPT huyện 

Nguyên Bình. 

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan 

Thứ năm 

(24/11/2022) 

Dự diễn tập KVPT huyện Nguyên 

Bình. 
Làm việc tại cơ quan 

-S: Làm việc tại cơ quan; 

-C: Dự họp trực tuyến kiểm điểm 

tiến độ giải ngân vốn ĐTC và tiến 

độ các dự án. 

Thứ sáu 

(25/11/2022) 

Dự diễn tập KVPT huyện Nguyên 

Bình. 

-S: Làm việc tại cơ quan; 

-C: Dự Hội nghị tổng kết TĐKT 

của Cụm thi đua số 2. 

Làm việc tại cơ quan 
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Ngày, tháng 
Phó Giám đốc phụ trách 

Lê Văn Định 

Phó Giám đốc 

Đàm Đức Văn 

Phó Giám đốc 

Trịnh Thị Thảo 

Thứ bảy 

(26/11/2022) 
Nghỉ Nghỉ 

Tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch 

CVCC năm 2022 

Chủ nhật 

(27/11/2022) 
Nghỉ Nghỉ 

Tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch 

CVCC năm 2022 

Ghi chú: Lịch trên có thể thay đổi khi có việc đột xuất./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Cổng thông tin của Sở; 

- Lưu: VT, VPS. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Phan Đức Huỳnh 
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