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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc  

Ha Giang, ngàyj(g tháng 01 nám 2021 

Kinh gri: 
- Thrnmg tr1rc Tinh üy; 
- Th'ir&ng trçrc HIDND tinh; 
- Thu&ng trirc UBND tinh; 
- Lânh dao các Ban FIDND tinh. 

Thc hin Chtrcmg trinh cong tác cüa Thu&ng trirc HDND tinh näm 2020. 
Van phông thông báo (dr kien) ljch cOng tác tuân 04 näm 2021 cüa dông chI Chü 
tjch, các Phó Chü tch HDND tinh, nhu sau: 

1. Ngày 18/01/2021 (tht hai). 

- Dng chi Thào Hng San, Hoàng Van Vjnh: Giâi quyt cong vic tai  co 
quan (ca ngày). 

- Dng chi Chüng Thi Chiên: di cong tác co sâ ti huyn Bc Me ('ca ngày). 

2. Ngày 19/01/2021 (th& ha): 

- Dng chI Thào Hong Scm: Dir h9p UB bu cü DBQH khoá )(V và dai  biu 
HDND tinh khoá XVIII (buôi sang); dir h9p Thung trrc Tinh ur (buói chiéu). 

- Dng chI Chüng Thj Chiên: Dr h9p UB bu cü DBQH khoá XV và dai  bik 
HDND tinh khoá XVIII (buói sáng), giâi quyêt cong vic tai  co quan (huôi chiêu). 

- Dng chI Hoãng Van Vjnh: Giãi quyt cong vic tai  co quan (ca ngày). 

3. Ngày 20/01/202 1 (tIn tw): 

- Dng chi Chü tjch các Phó Chñ tjch: h9p Dãng doàn HDND tinh. 

- Dng chI Thào Hong San, dng chI Chiing Thj Chiên: dr 1 ra quãn cái tao 
vithn tp, phát triên kinh tê vu&n h (buói chiêu). 

- Dng chI Hoàng Van Vjnh: Giãi quyt cong vic tai  co quan (ca ngày). 

4. Ngày 21/01/2021 (thz nám). 

- Dng chi Thào Hng Son: dir h9p trirc tuyn Uy ban bu ci'r Qu& gia (cá 
ngày). 

- Dng chI Hoàng Van Virih: di cong the co s& t?i  huyn Quang Bmnh (cá 
ngày). 

- Dng chI Chng Thj Chiên: Giâi quyt cong vic tai  co quan (cá ngày). 

5. Ngày 22/01/202 1 (thz sáu). 



Dng chI ChU tjch, các Phó Chü tjch: giãi quy& cong vic tai  c quan ('budi 
sang); dv gp rnt can b lao thành nguyen là cap u' viên cap tinh Ha Tuyên, Ha 
Giang (buói chiêu). 

Trên day là thông báo (dt kiln) ljch cong tác tun 04 näm 2021 cüa dng chi 
Chü tjch, các Phó Chü tjch HDND tinh. 

Noi nhin: 
-NhukInhgfri; 
- Van phông Tinhüy; 
- Van phông UBND tinh; 
- Unh dao VP và các phông trirc thuc; 
- Vnptioffice; 
- Luu: 

CHANH VAN PRONG 
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