
DOAN DBQH VA IThNi 
TINH HA GIANG 

VAN PHONG 

s6: 7)3 /VP-CTHf)ND 
V/v dir kiên ljch cong tác tuan 20 näm 2021 
cüa dOng chI Chit tjch, các PCT HDND tinh 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p - Ti, do - Hinh phüc 

Ha Giang, ngày i/O tháng 05 nàm 2021 

Kfnhgi:ri: 
- Thrnmg trirc Tinh üy; 
- Thixing trrc HDND tinh; 
- Thu&ng trirc TJBND tinh; 
- Lath dao các Ban HDND tinh. 

Th%rc hin Chucmg trinh cong tác cüa Thuông tnTc HDND tinh näm 2021. Vn 
phông thông báo (di' kien) ljch cOng tác tuân 20 nm 2021 ci:ia dOng chi Chü tjch, cac Phó 
Chü tjch HDND tinh, nhu sau: 

1. Ngày 10/5/2021 (ththai): 
- Dng chI Thào Hng Son: giài quyt cOng vic ti ca quan (buái sang); d%r hop 

Thuing trirc Tinh üy (buói chiêu,). 
- Các Phó Chü tich: dir Hi nghj ph bi&i, qu.án trit ni dung Chi thj s 26-CTiTW 

va Hi.râng dn 04-HDiTW cüa Ban Ni chInh Trung 1.rang (buói sáng), giãi quyêt cong 
vic ti cci quan (buói chiêu). 

2. Ngày 11/5/2021 (t1n ba): 
-DngchIThàoHông Scm: drhpthmtraBanKinhtê-NgãnschHDNDtham 

gia vào các Th trInh và Báo cáo trInh kS'  hp thir 18 (chuyên de) HDND tinh (buói sáng), 
dir HOi  nghj TXCT dé vn dng bâu cü ti biêu FIDND tinh, nhim kr 2021 - 2026 tai 
huyn Vj Xuyên. 

- Các Phó Chü tjch: dr hçp thm tra Ban Kinh t - Ngãn skh J]DND tham gia vo 
các Th trInh và Báo cáo trmnh k' hçp thu 18 (chuyên dê) BDND tinh (buói sang); giái 
quyêt cong vic ti cci quan (buói chiêu). 

3. Ngày 12/5/2021 (thztu): 
- Dng chf Thào Hng Son, Ching Thi, Chiên: giài quy& cong vic tii co quan 

(buói sang); Chü trI K' hp thur 18 (chuyén dé) HDND tinh (buôi chiêu). 

- Dàng clii Hoàng Van Vjnh: d1r Hi nghi, TXCT d vn dng Mu cü di biki 
HDND tinh, nhim kS' 2021 - 2026 ti huyn Yen Minh (buói sang); Chü tn KS'  hçp th(r 
18 (chuyên dê) HDND tinh (buôi chiêu). 

4. Ngày 13/51202 1 (thznám): 
- Dng chi Thào Hng Son: d%r Hi nghj TXCT d vn dQng Mu cü di biu 

BDND tinh, nhim k5' 2021-2026 (cá ngày). 
- Dng clii Ch(mg Thi, Chiên: dir Hi nghj TXCT d vn dng Mu cir dii biu 

HDND tinh, nhim k5' 2021 - 2026 ti huyn Bäc Me (ca ngày). 
- Dng clii Hoàng Van Vjnh: giãi quyt Cong vic tii cci quan (ca ngày). 

5. Ngày 13/5/2021 (thisáu): 
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No'inh2n: 
-Nhukmnh gfri; 
- Van phông Tinh üy; 
- Van phông UBND tinh; 
- Lãnh dao VP va các phông trrc thuOc; 
- Vnptioffice; 
-Lixu:VT. .L 

- Dng chi Thào Hng San: di cong tác ca s& (ca ngày). 

- Dng cM Chiing ThI Chiên: dir Hi nghj TXCT d vn dng Mu cfx di biki 
HDND tinh, nhimkS' 2021 -2026 ti huynBäc Me (ca ngày). 

- Dng chI Hoàng Vn Vjnh: giãi quyt cong vic ti Co quan (ca ngây). 

Trên day là thông báo ('dy kien,) ljch cOng tác tun 20 nàm 2021 cüa dông chI 
Chü tjch, các Phó Chü tch HDND tinh. 
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