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Ha Giang, ngày 2S tháng 12 nám 2020 

- Thix&ng trrc TinhUy; 
- Thuing triic HDND tinh; 
- Thuing trirc UBND tinh; 
- Lânh dao các Ban HDND tinh. 

Van phông thông báo (dy kié'n) ljch cong tác tü ngày 28/12/2020 dAn 
08/01/2021 cUa ding chI ChU tjch, các Phó Chü tjch HDND tinh, nhu sau: 

1. Ngày 28/12/2020 (thzHiai): 
- Dtng chi Thào Hng San: dir Hi ngh sci kt cong tác ph& hcip tuyên truyn 

bin, dão näm 2020 (buo2i sang); di gp mt kST niim 75 nam Qu& hi Vit Nam và tng 
k& nhim kS'  2016 -2021 (budi chiu). 

- Dng chi Chng N Chiên, Hoàng Van Vjnh: giãi quyt cOng vic ti ca quan 
(bui sang); dir gp m.t k nim 75 nm Quc hOi  Vit Nam và tng kt nhim kS'  2016 
- 2021 (budi chié'u,). 

2. Ngày 29/12/2020 (thz ba): 
- Dng chI Thào Hng San: di côngtácngoàitinh (cángày). 
- Các Phó ChU tjch: giãi quyt cong vic ti cci quan (cá ngày). 
3. Ngày 30/12/2020 (th tu): 
-DngchIoHngSan:dngtacngoàitinh(cângy). 
- Dng chI Chng Thi. Chiên: d Hi nghi tng kt cong tác THADS nàm 2020 

và trin khai cong tác THADS näm 2021 (budi sang); di,r phiên h9p UBND tinh 
tháng 12/2020 (buo2i chiu). 

- Dng clii Hoàng Van Vinh: d1r Hi nghi, cong bi các quyet dnh ye t chüc b may, 
biên ch (budi sáng), giãi quyt cOng vic tii Ca quan (budi chku). 

4. Ngày 3 1/12/2020 (th& nàm): 
- Dtng chi Thào Hng San: di cOng tác ngoài tinh (cá ngày). 
- Dng chi Chiing Thj Chiên giâi quy& cOng vic ti cci quan (cá ngày). 
- Dng chI Hoàng van Vjnh: dir ii cong bt xã Huang San, huyn Quang BInh 

dI chun NTM t?i  huyn Quang BInh (ca ngày). 
5. Ngày 01-03/01/2020 (th& sáu, tht- bay, chz nht): 
Dng clii ChU tch, Các Phó Chü tjch: Nghi tt duang ljch theo quy djnh (ca ngày). 
6. Ngày 04/01/2021 (thihaz): 

- D&ig clii Thào Hang San: Dir h9p kim dim Dâng doàn HDND; Thuxng trirc 
HDND Va các Ban HDND tinh (budi sthig), dir h9p Thuông tn1c Tirih üy (buoi chiu). 
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- Dng chI Ching N Cbiên Hoàng Van Vjnh: Dr hçp kim diem Dâng doãn HDND; 
ThungtnrcHDNDvàccBanBDNDtinh (budi sang); giãi quytcôngcticciquan (cá 
ngày). 

7. Ngày 05-7/01/2021 (thz ba, thz tu, thz näm) 
- Dng chi Thào Hng Scm, Ching Thi Chiên: dir Hi ngh Ban Thung vi Tinh y 

thuôngk'tháng 12/2020vàkim dim côngthc lânhdo, chi do cpthvàcánhncác 
dng chI Uy viên Ban Thu&ng vi.1 Tinh üy nam 2020 (cá ngày). 

- Dng chi Hoàng Van Vinh: giãi quyt cong vic ti cci qun (cá ngày). 
8. Ngày 08/01/2021 (thisáu) 

Dng chi Chü tjch các Phó ChU tch: dir HQi nghj trirc tuyk sc k& 3 näm thiic hin 
D an cia BTV Tinh üy v bão tn khôi phic, phát huy ban sAc van boa dan tc Mông; tng 
kt cong tác dan vn chinh quyM; thirc hin Quy ch dan chü näm 2020 (ca ngày). 

Trên day là thông báo (d kiln) ljch cong tác tir ngày 28/12/2020 dn 
08/01/2021 cüa dông chi Chü tjch, các Phó ChU tjch BDND tinh./. 

CIIANH VAN PHONG 
No'i nhn: 
- Nhu kInh gt'ri; 
- Van phông Tinh i:iy; 
- Van phàng UBND tinh; 
- Lãnh do VP và các phông tn.rc thuc; 
- Vnptiofiice; 
-Ltru:VT, CVCTHDN L1 
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