
DOAN DBQH VA UDNI) 
TIINH HA GIANG 

VAN PHONG 

S6: 69 /VP-CTHDND 
V/v dr kin ljch Cong tác tun 18 näm 2021 
cña dông chi Chü tjch, các PCI HDND tinh 

KInhgi'ri: 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
:Dc Ip  - Tu' do -  Hanh phüc 

Ha Giang, ngày 26 tháng 04 nàm 2021 

- Thi.thng trçrc Tinhüy; 
- Thing trirc HDND tinh; 
- Thu&ng trirc UBND tinh; 
- Lânh do các l3an }1DNT tirih. 

Thc hin Chucing trmnh cong tác cfia Thuing tixc HDND tinh nm 2021. Vn phông 
thông báo (dr lden) lich  cOng tác tuãn 18 nm 2021 cija dông clii Chü tjch, the Phó Chü tjch 
HDND tinh, nhu sau: 

1. Ngày 26/4/2021 (thz hai): 
- Dng clii Thào Hông Son: kim tra cOng tác chun bj bâu ci'r DBQH khóa XV, dti 

biêu HDND các cap, nhim kS'  2021 - 2026 tii TP Ha Giang (buói sang); dr h9p Thu?mg 
tnrc Tinh üy (buôi chiêu). 

- Dông clii Ching Thj Chiên: giãi quyêt cong vic tii c quan (ca ngày). 
- Dông clii Hoàng VänVnh: dir Hi nghj Hi dông Ire em tiep xüc vói di biêu Quc 

hi, (fi  biêu HDND tinh (buoi sang); giãi quyêt cOng vic tii co quan (buói chiêu). 
2. Ngày 27/4/2021 (thi ba): 
- Dông clii Thào Hông Son, ChiIng N aiien: dir Hti nghj bOi duong k' nãng vn 

dng bâu cir cho 1mg elm viên ctii  biêu HDND các cap, nhim k'2021 - 2026 (buói sáng), 
dir hçp Uy ban bâu ci:r DBQH khóa XV, dii biêu HDND các cap, nhim kSr 2021 - 2026 
(7,uÔi chiêu). 

- DOng clii Hoàng Van Vjnh: di Hi nghj bOi duOng k5 nang vn dng bâu elm cho 
1mg cli viên i biêu FIDND các cap, nhim kS' 2021 - 2026 (ca ngày). 

3. Ngày 28/4/2021 (t/utw): 
Dng clii Chü tch, các Phó Chü tjch: dir Hi ngh lan thlr tu BCH Dãng b tinh (buli 

sang); dir Hi nghj Tong kêt hott dng HDND the thp, nhim k' 2021 - 2026 (buói chilu). 
4. Ngày 29/4/2021 (thtnám): 
- Dông clii Thào Hông Son, Ch(mg Th.j Chiên: giâi quyêt cOng vic td co quan (buôi 

sang); dir hçp Ban Clii do bâu cli tinh (buôi chiêu,). 
- Dông chi Hoàng Van Vinh: giái quyêt cOng * ti co quan (ca ngày). 
5. Ngày 30/4/202 1 (th& sau). Dóng chi Chz tich các Phó Chü tjch nghi lê 30/4 theo 

quy djnit 

Trên day là thông báo ('c4r kiln) ljch cong tác tun 18 näm 2021 dma dng chi 
ChIt tjch, các Phó ChIt tjch HDND tinh. 

No'i nhâiz: 
- Nhi.r kinh gui; 
- VAn phông Tinh üy; 
- VAn phOng UBND tinh; 
- Lânh do VP và các phong trrc thuQc; 
- Vnptioffice; 
-Ltru:VT. / 
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