
('Tz ngày 02/1] dé'n ngày 07/11/2020) 

Thü, ngãy Bui Ni dung cong vic Lãnhdio 
huyn 

Co'quan 
tham miru 

THU HAT 
02/11 

Sang 

Sinh hoat chInh trj dui nghi thrc chào ci du tuAn tháng 11 (G4-UB) Die Hung PCT 

Hôi nghj UBND tinh phiên ththng k' dánh giá tmnh hInh kinh té - xâ hi tháng 10 và 
10 tháng du nàm và Ca nãm 2020, nhim vii tr9ng tam cong tác 02 tháng eu6i näm 
2020, eác giãi pháp chü yu näm 2021 (T3 — UB tinh) 

Die Quang CT 

Ban Thuông vi Huyn üy t chirc lop bi du&ng cp nht kin thire cho can bô dôi 
tuqng 4 thuc din Ban Thixng v11 Huyn üy quãn 1 (TT Van hOa, Th thao & 
Truyn thanh huyn) 

Lânh dto huyn 

Chiu 

THU BA 
03/11 

Ca ngày 
Doàn kim tra cüa Si Khoa h9c & Cong ngh t chirc kim tra vic thire hin h thérng 
quán 1 chat h.rcmg theo TCVN Iso 9001 näm 2020 (G2 — UB) 

Die Hung PCT P. Tn pháp 

Sang 

Hôi nghj nghe báo cáo Quy hoch phân khu nông thôn (khu 4-4) trong Quy hotch 
chung do thj Ninh BInh dn näm 2030, thm nhIn dn näm 2050 (UB tinh) Die Hung PCT KT-HT 

Ban tuyên giáo HU t chirc hôi nghj báo cáo viên, giao ban cong tác tu tu0ng, du 1un 
xa hi, tip tije ntm bat tInh hInh cong tác tuyên giáo co sâ (HU) 

Chiu Sâ Cong thiwng t6 chirc hi tháo: hoàn thin K hoch phông ngra irng phó sir c6 hóa 
chat dc trên dja bàn tinh (T2 — S Cong thirnng) 

D/e Hung PCT KT-HT 

THtr TTJ 
04i1 1 

Sang 

Chiu 

THU NAM 
05111 

Ca ngàyi Myi Lãnh do UBND huyn tip cong dan Die Hung PCT Ban TCD 

Sang 

Chiu 

, , , 
HN xü 1 vi phm ye dat dai cap giây chirng nhn quyên s1r dung dat theo nghj djnh 84 
cña chInh phü LD huyn TNMT 

THU SAU 
06i11 

Sang 
Dai hôi VI Lien minh Hop tác xã tinh Ninh BInh, nhirn kS'  2020 — 2025 ('IT Van hóa, 
Th thao và Truyn thanh huyn) Die Hung PCT 

Chiêu Hti thuting tri1c Huyn üy (HU) 

THU BAY 
07/1 1 

Ca ngày 
Lãnh dao huyn kirn tra san xukt; cong tác GPMB, xfr 1 vi phrn trtt tir xây dirng; 
cOiw fc nhOn chn dich COVID-1 9 

LD huyn 


	Page 1

		2020-11-02T13:37:15+0700


		2020-11-02T13:37:15+0700




