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Chü tjch, các Phó Chü tjch HDND tinh 
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Dc 1p - Tii  do - Hinh phüc 

Ha Giang, ngàya tháng 10 nám 2020 

KInh gui: 
- Thià'ng trirc Tinh üy; 
- Thuèng trirc HDND tinh; 
- Thu&ng trirc UBND tinh; 
- LAnh dao các Ban HDND tinh. 

Thirc hin Chrnmg trInh cong tác cüa Ththng trrc HDND tinh näm 2020. 
Van phOng thông báo ('dt kien,) ljch cong tác tuân 44 näm 2020 cüa dOng chI Chü 
tjch, các Phó Chü tjch HDND tinh, nhu sau: 

1. Ngày 26/10/2020 (thi haz). 

- Dng chi Thào Hng San: Chü tn hçp giao ban các Ban xây drng dãng Tinh 
üy (buói sáng), giãi quyêt cOng vic ti co quan (buôi chiêu). 

- Dng chI Chi'ing Thj Chiên, Hoàng Van Vjnh: giái quyt cOng vic tai  ca quan 
(buói sang); giárn sat UBND tinh ye vic quãn 1, sr ding và khai thác cong trInh 
CNSH 'nOng thôn tp trung theo Nghj quyêt sO 10/NQ-HDND ngày 17/8/2020 cüa 
HDND tinh (buói chiêu). 

2. Ngày 27/10/2020 (thi ba). 

- Dng chI Thào Hing San: giái quyt cong vic tai  co quan HDND tinh (ca ngày). 

- Dng clii Chiing Thj Chiên: giâi quyt cOng vic ti co quan (ca ngày). 

- Dng clii Hoàng Van Vjnh: dir phiên h9p UBND tinh phiên tháng 10/2020 
(buôi sang); giâi quyêt cOng vic ti ca quan (buôi chiêu). 

3. Ngày 28/10/2020 (tht tir): 

- Dng clii Thào Hong Son, dng clii Chi'ing Thj Chiên: Dr Hi nghj Ban 
Thu&ng vii Tinh üy (cá ngày,). 

- Dng chI Hoàng Van Vjnh: Dr Hi nghj Ban Thuing vit Tinh üy (buoi 
sáng),giâi quyêt cOng vic t?i  co quan (buói chiêu). 

4. Ngày 29/10/2020 (thi nàm). 

Ding chi Chü tjch, các Phó Chü tjch: Dr Hi ngh Ban Ch.p hành Dãng b 
tinh phiên hçp lâii thu II (buôi sáng), giâi quyêt cong vic ti co quan (buói chiêu,). 

5. Ngày 30/10/2020 ('thz sau). Dng chI Chü tjch, các Phó Chü tjch: giãi quyêt 
cOng vic t? cci quan (ca ngày). 
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Trên day là thông báo ('dt kiln) ljch cong tác tun 44 näm 2020 cüa dng chI 
Chü tjch, các Phó Chü tjch HDND tinh. 

Noinhin: 
-NhirkinhgCri; 
- Vn phOng Tinh üy; 
- Van phông UBND tinh; 
- Lanh do VP và các phông tnrc thuc; 
- Vnptiofice, 
- Ltru: 

CHANEI VAN PHONG 
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