
DI' MEN LCH CONG TAC TUAN 
('Tii ngày 27/7 dIn ngày 01/8/2 020) 

Thir, ngày Buôi Ni dung cong Lãnh do 
huyn 

Co quaii 
thaw mini 

Sang L dt vOng hoa., dãng hung tucng nim các anh hung Lit s5 tti Dn Lit s huyn LI) huyn 
Các phong, 
ban, nganh - 

mUHAI 
27/7 

Chiêu 

Hop Ban Ththng vii Huyn üy (HU) 

I-IN Gp mat  các &ng chI là Thwmg binh, bnh binh, nguii hot dng kháng chin bj nhim 
cht dc hóa hoe, vçi (chng), con Lit s 7  dang cong tác tti các c quan thuOc  huyn (G2-UB) 

LI) huyn P. LDTBXFI 

THUBA 
28/7 

Ca ngày K5' h9p thir 12, HDND huyn khóa XIX nhim k' 2016 — 2021 Hi truông Ion) 

THU TU 
29/7 

Ca ngày K' hop thu' 12, HOND huyn khOa XIX nhim kr 2016 — 2021 (Hi trirô'ng ló'n) 

Chiêu 
HN Cong b các quyt djnh v vic chuyn di vj trI cong tác d& vài Viên chüc k toán các 
triImg hc (G2-UB) 

1)/c Quang CT Ni vii 

THU NAM 
30/7 

- 

Ca ngày 
Mri Lành dao UBND huyn tiêp cong dn 1)/c Hung PCT Ban TCD 
K hoch kim tra giám sat cong tác cp nht thông tin ca si dü lieu cung lao dông näm 
2020 (P. LDTBXH) 

Sang 

L K' nim 90 näm Ngay truyn thing ngành Tuyên giáo cüa Dàng (HT Lan) LI) huyn 

Hi nghj so k& 05 näm thire hin Nghj djnh 74/2015/ND-CP cüa ChInh phü v cong tác 
phong không nhân dan 2015 — 2020 (HT thng 3 — UB tinh) 

1)/c Cue PCT BCH QS 

Chiêu 
Hi nghj tng k& Chiên luçic phát trin gia dinh Vit Nam dn 2020, tm nh'm 2030 (KS 
Hoâng Son) 

1)/c Cüc PCT 
— 

VH-T1T 

THU SAU 
31/7 

Sang 
H(i nghj xem xét, cong nhan  quyên si'r diing dat cho các ho gia dInh a xA Ninh Hãi và 
giao dAt cho 01 h gia dInh a xä Ninh Giang (G2-UB) 

D/c Hung PCT P. TNMT 

Chiêu Lânh do huyn kiêm tra san xuât, phông chông djch Covid19; GPMB 

THU BAY 
01/8 

Ca ngày Länh do huyn kiêm tra san xuât, phông chông djch Covid19; GPMB 
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