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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:           /TB-SNgV 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NGOẠI VỤ 

Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022 

 

 

Ngày tháng 
Đ/c Đoàn Trọng Hùng 

Giám đốc Sở Ngoại vụ 

Đ/c Nông Văn Hưng 

PGĐ Sở Ngoại vụ 

Đ/c Triệu Thị Kiều Dung 

PGĐ Sở Ngoại vụ 

Thứ 2 

(04/7/2022) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: 16h00  Dự  làm  việc  với  tổ  

chức Childfund. 

Nghỉ phép 

Dự Hội nghị trực tuyến chính phủ với 

địa phương và phiên họp chính phủ 

thường kỳ tháng 6 năm 2022 

Thứ 3 

(05/7/2022) 

Sáng: Làm việc tại cơ quan. 

Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị hội 

nghị toàn quốc công tác đối ngoại 

nhân dân. 

Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan 

Thứ 4 

(06/7/2022) 

Sáng: Dự hội nghị thông tin thời sự 

tình hình thế giới và khu vực tại Tỉnh 

ủy. 

Chiều: Đưa đoàn đại biểu Liên hiệp 

hữu nghị đi dâng hương Khu di tích 

quốc gia đặc biệt Pác Bó. 

Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Dự  hội  nghị thông  tin thời sự 

tình hình thế giới và khu vực tại Tỉnh 

ủy. 

Chiều: Đưa đoàn đại biểu Liên hiệp 

hữu nghị đi dâng hương Khu di tích 

quốc gia đặc biệt Pác Bó. 

Thứ 5 Dự hội nghị toàn quốc công tác đối Làm việc tại cơ quan Dự hội nghị toàn quốc công tác đối 
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(07/7/2022) ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị Việt Nam. 

ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị Việt Nam 

 

Thứ 6 

(08/7/2022) 

Sáng: Đưa đoàn đại biểu Liên hiệp 

hữu nghị đi thăm quan khu du lịch 

thác Bản Giốc. 

Chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Đưa đoàn đại biểu Liên hiệp  

hữu nghị đi thăm quan khu du lịch 

thác Bản Giốc.  

Chiều: làm việc tại cơ quan. 

Thứ 7 

(09/7/2022) 
Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

Chủ nhật 

(10/7/2022) 
Nghỉ Nghỉ Nghỉ 

 

Trên đây là  dự kiến lịch công tác của Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Ngoại vụ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tiện liên 

hệ công tác./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- VP Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn; TTTT &DVĐN; 

- Trang Thông tin điện tử Sở 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Hoàng Khánh Trà 
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