
DV MEN LId CONG TAd TUAN 
('Th ngày 17/8 dIn ngày 22/8/2020) 

Thó, ngày Bui Ni dung cong VIeC 
I Lãnhdto 

huyn 
Coquan 

tham miru 

THU HAl 
17/8 

Sang 
HN thirc hin Kin nghj kim toán nhà nuc tai  Báo cáo kim toán Dir an nãng cap 

de Hthi song Hoàng Long và song Day k& hçip giao thông domn t1r Bái DInh di 
Kim San (Trii si Ban QLDA du tii XDCT Nong nghip và PTNT tinh) 

LDUB huyn 
TTPT qu dat; 

BQLdtrán 

Chiu 
Sà Tài nguyen — Môi trtthng M chüc kim tra thc t hang mic cong trInh h thông 
lam mat vâ thAn hoàn nrncc thai san xuAt dã hoân thành d vn hà.nh thir nghim cüa 
Cong ty CP phân lan Ninh BInh t?i  xã Ninh An 

Die Himg PCT TNMT 

THU BA 
18/8 

Sang 
Ban Pháp ch FIDND tinh t chtrc hOi  nghj thng nht K hoach giám sat vic th?c 
hin cac quy djnh cüa pháp lust trong hoat dng cAp giAy phép xay dijng, quãn l trt 
tr xay dirng trén dja bàn tinh (Phong hçp T2 — Trii sr HDND tinh) 

Die Hirng PCT KTHT 

Chiu LD huyn kim tra san xuAt, GPMB; phông ch6ng djch COVID-19 

THU TU 
19/8 

Ca ngày LD huyn d Ngày hi bão v an ninh ti qu& tai  ca sâ Cong an 

Sang 

Hi nghj tong kêt 5 näm thrc hin Quyet djnh 281/QD-TTg ngày 20/02/20 14 cüa Thu 
tirâng ChInh phü v "f.My math  phong trào h9c tp su& di trong gia dinh, dOng hQ, 
Cong dng dn näm 2020" và biu duang các mô hInh h9c tp tiêu biu giai don 2016 
—2020 tinh NB (Nhà khách An Binh) 

D/e Hung PCT P. GDDT 

THU NAM 
20/8 

Ca ngày Mi Lânh dao UBND huyn tip cOng dan D/c Quang CT Ban TCD 

Sang 
Tinh u' t chirc cong tác kim tra giám sat nhim k5' 2015-2020 và thirc hin Quy 
dinh s 30 cüa BCH Trung i.rang (Tinh us') 

D/e Thi BT 

Chiu Giao ban cong tác ni chInh, cãi each tir pháp, phOng chng tham nhüng và cOng 
tác ton giáo tir dâu nãm den nay, nhim vii cong tác các tháng cuôi näm 2020 (HU) LD huyn 

UBKT HU; Ban 
Dan vn I-lu; 

THU SAU 
21/8 

Sang LD huyn kim tra vic chuAn bj cci s vt chAt khai giãng näm h9C mài P. GDDT; 
KTHT; TCKH 

Chiêu Giao ban Thtthng trirc Huyn uS' (HU) 

THU BAY 
22/8 

Ca ngày LD huyn kiêm tra san xuât, GPMB; phOng chông djch COVID-19 
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