
Dif KIEN L!CH  CONG TAC TUAN 
Tit ngàv 09/11 den ngav 14/11/2020 

Th(r, ngày Bui Ni dung cong vic 
Länhttao 

huyn 
Coquan 
tham miru 

THO HAT 
09/11 

Sang 
Länh dao huyn kim tra san xut; cong tác GPMB, xf 1 vi phm trt tu xây dirng; 
cong tác phOng chong djch COVID- 19 

Chiêu 
S& Khoa h9c & Cong ngh t chüc khão sat, kim tra hot dng sang kin nãm 2020 Die Hung PCT KT-HT 

Hi nghj thirc hin quy trInh rà soát, bô sung quy hooch Phó ChU tjch UBND huyn, 
nhiêm k' 2016 —2021 

LB huyn 

THOBA 
10/11 

Sang 
I 

SO Tu pháp t chrc Hi ngh tng kt 05 näm thirc hin D an s O7iDA-UBND ngày 
23/6/2015 cüa UBND tinh v ph bin, giáo diic pháp 1ut trên dja bàn tinh, giai don 
2016-2020 và huOng irng Ngày Pháp 1ut Vit Nam näm 2020 (T3- SO Tu pháp) 

Die Hung PCT 

Hi nghj gp mt k nim 90 näm ngày truyn thng Mitt trn T que Vit Nam 
(18/11/1930-18/11/2020)(FIT1On) 

Die Quang CT 

Thôn Bong Thành xA TruOng Yen t chiic L don bang cong nhn Khu dan cu kiêu mãu Die Hung PCT 

Chiu 
Lãnh dao huyn kim tra san xut; cOng tác GPMB, xü 1 vi phm trt tir xay dirng; 
Cong tác phOng chong djch COVID- 19 

Tutr TU' 
11/11 

Ca ngày Ht3i nghj tp huAn trin khai phn mm quàn 1' can b (04-UB) P. Ni vi1 

Sang Hop Ban ThixOng vi Huyn uy (HU) 

Chiu 
Hi nghj trien khai tháng hânh dng phOng, chông HI V/AIDS näm 2020 và ngày the giâi 
phOng chng AIDS 0 1/12 (G2-UB) 

LB huyn iT Y t 

THUNAM 
12/11 

Ca ngày MOi Lãnh do HDND huyn tip cOng dan : B/c Khoa PCT Ban TCD 

Sang HN DOn doe cOng tác xü 1 vi phm cüa Cong ty CPTMDV Doanh Sinh (G2-UB) Die Hung PCT Kinh tê-HT 

Chiu 
ThuOng triyc HDND tinh t chIrc phiên giãi trInh v cong tác quãn 1 các djch vii van 
hóa trên dja bàn tinh (T2-HDND tinh) 

Die Khoa PCT 
Dic Hung PCT 

P. VFITT 

THU' sAu 
13/11 

Sang Hi ThuOng trirc Huyn üy (HIJ) 

Chiu 
Ban Chi dao thuc hen Quy ch dan chñ O ci sO tinh kim tra cOng tác thijc hin quy ch 
dan chü a cci sO huyn näm 2020 (G2-HU) 

LD huyn 

THIIJ' BAY 
14/11 

Ca ngày 
Lành dao huyn kirn tra san xuAt; cOng tác GPMB, xfr I vi phm trot tir xây dirng; 
cOng tác phông chong djch COVID-19 

LB huyn 
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