
DOAN DBQH VA }{DNI) 
TINH HA GIANG 

VAN PHONG 

/VP-CTHDND 
V/v dir kiên ljch cong tác tuAn 21 nAm 2021 
cüa dông chI Chü tjch, các PCI HDND tinh 

CQNG E[OA xA HOI CHU NGHTA VIET NAM 
Dc 1p -  Tur do  -  Hanh phüc 

Ha Giang, ngày 19-  tháng 05 nám 2021 

KInh gi:ri: 
- Thuing trirc Tinhüy; 
- Thung trrc HDND tinh; 
- Thu&ng trrc UBND tinh; 
- Länh dao các Ban HDND tinh. 

Thic hin Chuong trInh cong tác cfa ThuôT1g trirc HDND tinh nm 2021. Vn 
phông thông báo (dii' k/en) ljch cong tác tuãn 21 nthn 2021 cüa dông clii Chii tjch, các Phó 
ChU tjch HDND tinh, nhu sau: 

1. Ngày 17/5,2021 (thiTha): 
- Dng clii Thào Hng Son: giãi quyt cong vic ti co quan (buái sáng), dir h9p 

ThutmgtrircTinhUy (buoichiêu). 

- Dng chI Chiing Thj Chiên: giãi quy& cong vic tii Co quan (ca ngày). 
- Dng clii Hoàng Van Vjnh: giai quyt cong vic tii Co quan (bui sang); kim tra, 

giám sat cong tacbâu cr di biêu Quôc hi và di biêu HIDND các cap, nhim k' 2021 - 
2026 ti thành phô Ha Giang (buói chiéu,). 

2. Ngày 18/52021 (thiba). 
- Dng clii Thào Hng Son: kim tra cong tác bu cü dii biu Quc hOi  khóa XV và 

di biêu HDND các câle, nhim kr 2021 - 2026 tii thãnh phô Ha Giang (buói sáng), kiêm 
tra, giám sat cong tác bâu Cu dui bieu Quoc hi và di  biêu HDND các cap, nhim k' 2021 
- 2026 tii huyn Quang BInh (buôi chiéu). 

- Dng clii Ching Thj Chiên: dir FIi nghj trçrc tuyn toãn quc trin khai cong the 
bâu cü di biêu Quôc hi khóa XV và dü biêu HDND các cap, nhim k5' 2021 - 2026 ('câ 
ngày). 

- Các Phó ChU tjch: giãi quyt cong vic t?i  cci quan (budi chièu). 
3. Ngày 19/5,2021 (t/thtir): 

- Dng clii Thào Hng Son, Chüng TliI Chiên: dir h9p Ban Ththng v Tinh 
üy (ca ngày). 

- Dng clii bang Van Vjnh: giâi quyt cOng vic tii co quan HDND (ca ngày). 
4. Ngày 20/5/2021 (thinäm): 
- Dng chI Thào Hng Son: giâi quyt cong vic tii co quan HDND (ca ngày). 
- Dng chI háng N Chiên: kim tra, giám sat cong tác bu Cu di biu Qu& hi 

va di biêu HDND các cap, nhim kS'  2021 - 2026 t?i  huyn Bäc Me (buôi chiêu,). 
- Dng chi Hoàng Vn Vjnh: giâi quyt cong vic tui co quan (ca ngây). 
5. Ngày 21/5/2021 (thz-sáu): 
- Dng clii Chü tjch, các Phó Chü tjch: giái quyt cong vic ti co quan (ca ngây). 
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6. Ngay 23/5/2021 (chz nh2t): 

Dng chf Chü tjch, các Phó Chü tjch: Bu cir irrc tip tii nth Cu trt và kim tra, 
giám sat cong tác bâu cir di biêu Quôc hi va dii biêu IEIDND các cap, nhim k' 2021 - 
2026 trén dja bàn các huyn. thành phô theo phãn cong (ca ngay). 

Trên day là thông báo (dw Jdn.) ljch cOng tác tu.n 21 nm 2021 cüa dng chI 
Chü tjch, các Phó ChU tjch HDNID tinh. 

Noinhn: 
- Nhix kInh gi'ri; 
- VAn phàng Tinh Uy; 
- VAn phOng UBND tinh, 
- LAnh dto VP và các phàng trirc thuc; 
- Vnptioffice; 
-Luu:VT. 
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