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V/v dir kiên ljch cong tác tuân 17 näm 2021 
cCia dông chI Chü tjch, các PCT HDND tinh 

CQNG HOA XA 1101 CIJTJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Ti do - Hinh phüc 

Ha Giang, ngày9 tháng 04 nàm 2021 

Kthhgiri: 
- Thuing trirc Tinh üy; 
- Thuing trixc HDND tinh; 
- Thu?mg trrc UBND tinh; 
- LãIIh dao các Ban HDND tinh. 

Thirc hin Chuang trinh cong tc cüa Thung trixc HDND tinh näm 2020. Van phông 
thông báo (dy' kil& ljch cong tác tun 17 nam 2021 ciia dOng chI Chü tjch, các Phó Chü tjch 
HDND tinh, thu sau: 

1. Ngày 19/4/2021 (thi'haV: 
- Dng chI Thào Hng Son: giái quyt cong vic tui co quan TinhUy (ca ngày). 
- Các Phó Chü tjch: giãi quyt cOng vic ti co quan (ca ngày). 
2. Ngày 20/4/2021 (tht2 ba): 
- Dng clii Thào Hng Son: giãi quyt cong vic tii co quan (budi sang); dir h9p 

Thuông tnrc tinh üy (buói chiêu). 
- Các Phó ChU tjch: giãi quyt cong vic ti co quan (ca ngày). 
3. Ngày 21/412021 (thi'r tu'): Ddng chI Chü tjc/i, các Phó Chz tjch nghi gid' td filing 

Vwong theo qzy djnh 
4. Ngày 22/4/2021 (thi'cnám). 
- Dng clii Thào Hng San: dir Hi nghj tn1c tuyn toàn tinh so k& 05 näm Chi thi 

so 05-CTiTW cüa Bô ChInh trj (buôi sang); di cOng tác ngoài tinh (buôi chiêu,). 
- Các Phó Chü tich: dir Hôi ng trçrc tuyn toàn tinh so k& 05 näm Clii thi s 05-

CTITW cl'ia Bô Chinh fri (buoi sang); giài quyêt cOng vic ti cci quan (buói chidu). 
5. Ngày 23/4/2021 (thi'csáu): 
- Dng chi Thão Htng San: di cOng tác ngoài tinh (cá ngày). 
- Cc Phó hü tjch: giâi quyt cong vic ti cci quan (cá ngay). 

Trên day là thông báo (dy' kiln,) ljch cOng tác tu.n 17 nam 2021 cüa dng chi 
Chü tjch, các Phó Chü tjch HDND tinli. 

Ncinhân: 
- NhLr kInh gui;  
- Van phông Tinh üy; 
- VAn phOng UBND tinh; 
- Lanh dao VP và các phOng trrc thuc; 
- Vnptioffice; 
-Lixu:VT. 

jjd( 

an Tü 


	Page 1

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-04-19T10:43:33+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ký số bản sao văn bản điện tử!




