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So: S /VP-CTHDND 
V/v dr kin ljch cong tác tuân 52 näm 2020 cüa 

dông chI Chü tjch, các PCT HDND tinh 

KInhgüi: 

Ha Giang, ngày .2't' tháng 12 nàm 2020 

- ThTthng trc Tinh üy; 
- Thithng trirc IHDND tinh; 
- Thuing trirc UBND tinh; 
- Lãrih dao các Ban HDND tinh. 

Van phóng thông báo ('dir k11n) ljch cong tác tun 52 näm 2020 cüa dng chi ChU 
tjch, các Phó ChU tjch HDND tinh, nhu sau: 

1. Ngày 21/12/2020 (thá hai). 
- Dng chI Thào Hong San: giãi quyt cong vic ti co quan Tinh üy (ca ngày). 
- Dng chi Ching Thj Chiên: giãi quyt cOng vic ti ca quan (ca ngày). 
- Dng chi Hoàng Vn Vjnh: giãi quyt cOng vic ca quan (bui sáng), d1r lam vic vói 

doàn cOng tác cl'ia Trung Chinh sách Cong và quãn l Fuibright (buái chiu). 
2. Ngày 22/12/2020 (thz ba). 
- Dng chi Thão Hong San: giãi quyt cOng vic t?i  cci quan (ca ngay). 
- Ding chI Ching Thj Chiên: di cong tác cci sâ tii huyn Bc Me (cá ngày). 
- Dng chI Hoàng Vn Vjnh: giãi quyt cong vic t?i  cci quan (ca ngày). 
3. Ngày 23/12/2020 (th& tw). 
- Dng chi Thão Hng San: giâi quyt cOng vic t?i  cci quan Tinhüy (buo2i sáng), dir h9p 

Thuôrng trirc TinhUy (buci chiu,). 
- Dng clii Chi'ing Thj Chiên: di cOng tác ti huyn B.c Mê(buái sáng), dir hi nghj Tng 

kt cOng tãc Quc phông nm 2020 (budi chiu,). 
- Dng clii Hoàng Van Vinh: giãi quyt cOng vic tti cci quan (ca ngày). 
4. Ngày 24/12/2020 (th& nám). 
- Dng clii Thào Hong San: dir Hi ngh bce tip, quán trit Nghj quyt Di hi di bMu 

Dãng b tinh Mn th XVII (buo2i sang); dir khai mc "Tun 1 Cam và san phm OCOP" va 
"không gian van boa, du ljch" ti Ha Ni (buo2i chku). 

- Các Phó Chü tjch: dr Hi nghj hc tap,  quán trit Nghj quyt Dai hi di biu Dãng b 
tinhMnthüXVll (cángày). 

5. Ngày 25/12/2020 (th& sau). 
- Ding chI Thào Hng San: d1r khai mc "Tun 1 Cam và san phm OCOP" và "không 

gian van hóa, du ljch" t?i  Ha Ni (ca ngày). 
- Các Phó ChU tjch: giãi quyt cOng vic tii cci quan (ca ngäy). 
6. Ngày 26/12/2020 (th& bay): 
Dng chI Thào Hng San: don tip và lam vic vâi Doàn cOng tác Trung ucing (cá ngày). 
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Trén day là thông báo (dt kiln) ljch cong tác tu.n 52 näm 2020 cüa dng clii Chü 
tjch các Phó Chü tjch HDND tinhi. 

No'i nhin: 
-NhrkInhgri; 
- Van phông Tinh üy; 
- Van phông UBND tinh; 
- Lath do VP va cac phông trirc thuOc; 
- Vnptioffice; 
-Luu:VTCVCTHDN$. 
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