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KinhgCri: 
- Thuàng trirc Tinh üy; 
- Thithng trçTc HDND tinh; 
- Thurng trirc TJBND tinh; 
- Lãnh dao các Ban HDND tinh. 

Van phông thông báo (dt kiln) ljch cong tác tun 03 nam 2021 cUa dng chi 
Chü tch, các Phó Chü tjch HDND tinh, nhu sau: 

1. Ngày 11/01/2021 (th&hai): 
- Dng clii Thào Hng Sen: giãi quy& cong vic ti co quan (buái sáng), H9p 

Thuing tnrc Tinh üy (bui chiu). 
- Dng clii Chiing N Chiên: Diii Hi nghj trrc tuyn cüa B LDTB & XH trin 

khai nhiêm vu näm 2021 (buo2i sang); giãi quy& cong vic ti co quan (buo2i chku,). 
- Ding clii Hoãng Van Vinh: giãi quyt cong vic ti co quan (cá ngày). 
2. Ngày 12/02/202 1 (th& ba): 
- Ding clii Thào Hng San, Chng Thj Chiên: dir Hi nghj cong tác Kim tra (buoi 

sáng), dir Hi nghj cong the Ni chinh (buái chilu). 
- Ding clii Hoàng Van Vnh: giãi quyt cOng vic t?i  co quan (cá ngày). 
3. Ngày 13/01/202 1 (thz- tu): 
Buo2i sdng: 
- Dng clil ChU tjch, các Phó Chü tjclt k hoach tang kt cong tác t chirc xay 

drng Dãng; tng kt ho.t dng các Doàn cong tãc cüa Ban thuing vçi Tinh üy theo 
dOi, chi do toàn din vic thrc hin nhim v11 chinh trj di vài các dãng b huyn, 
thành ph trirc thuc Tinh üy nam 2020. 

Buái chiw 
-DngchioHngSan:dIh9pBanChidoxâydirngnhàâvàBanChidocãi 

tovuYntp. 
- Dng clii Chiing Thi Chiên, Hoàng Vn Vjnh: giãi quyt cOng vic tti ca quan. 
4. Ngày 14/01/202 1 (th& nám): 
- Dtng clii Thào Hng San: di cong tác co s& (cá ngày). 
- Dng chi Chi.ng Thj Chiên: di cong tác ca sâ t.i huyn Bc Me (cá ngày). 
- Dng chI Hoang Vn Vjnh: giãi quyt cong vic ti cci quan (cd ngày). 
5. Ngày 15/01/2021 (th&sáu): 
- Dng clii Thào Hng San: di cong tãc co sr (ca ngày). 
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- Dng chI Chñng Thj Chiên: trin khai Cong tác hott dng cüa Doãn cong tác 
cüa Ban thu&ng viii Tinh üy theo dOi, chi do toàn din vic thrc hin nhim vi chInh 
trj di vâi các dàng b huyn Bc Me n.m 2021 theo Quyt djnh 198/QD-TU ngày 
05/01/2021. 

- Dng chi Hoàng Van Vnh: giãi quyt cong vic ti ca quan (câ ngày). 

Trên day là thông báo 'dr kiln) ljch cong tác tun 03 näm 2021 cüa ding chI 
Chñ tjch, các Phó Chü tjch HDND tinh./. 

Noinhn: 
-Nhukinh gui; 
- Van phông Tinh üy; 
- Van phông UBND tinh; 
- Lânh cto VP và các phông trçrc thuc; 
- Vnptioffice; 
- Li.ru: VT, CV CT HDND. 
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