
DT MEN L!CH  CONG TAC TUAN ('Tfr ngày 28/9 dIn ngày 03/10/2020,) 

Thfr, ngày Bui Ni dung cong vic 
Lãnhdao 

huyn 
Co'quan 
tham muil 

TI-lU HAl 
28/9 

Ca ngày 

Si Tài chInh t chire tháo 1un dánh giá tInh hInh thirc hin dir toán NSNN näm 
2020, xây dirng du toán NSNN näm 2021 (Si Tâi chInh) 

LD huyn P. TCKH 

Länh dio huyn kim tra san xut; cong tác GPMB, xir 1 vi pham trât tu xay 
drng; cong tác phông chng djch COVID- 19 

LD huyn 

TI-lU BA 
29/9 

Sang 
HN Tp huAn, ph bin kin thirc v ATTP (Sâ Cong thirnng) Die Hung PCT P. KTHT 
S K hoach — DT kháo sat các dr an du tu cong trén dja bàn huyn d xay dirng 
k hoach thanh tra, kim tra, giám sat näm 2021 

Tài chInh, 
Ban QLDA 

Chiu Die Bi thu Huyn ui lam vic vài lânh dto UBMTTQ và các doàn th huyn (HU) VPHU 

THTTU 
30/9 

Sang 
Hi nghj thng kt phong trào thi dua "Dan vn khéo" giai don 2016-2020 (HTL) LD huyn 

Lê khOi cong dr an thành phãn Mai Sin- QL 45 (x Ha Long, Ha Trung, Thanh Hóa) LD huyn 

Chiu 
Lath dao huyn kiém tra san xuât; cOng tác GPMB, x1r 1 vi phm trot tr xay 
drng; cong tác phOng chong djch COVID- 19 

LD huyn 

Ca ngày 
Länh dao huyn di thäm, tang qua cho ngithi cao tui nhân ngày Qu& T ngu1i 
cao tuôi và các cháu thiêu nhi nhân dip  Tét Trung Thu 

LD-TB&XEI 

THI1J NAM 
01/10 

Ca ngày 
M?yi Lath dio UBNI) huyn tiêp cOng dan B/c Hung PCT Ban TCD 
Lãnh d?o  huyn di thäm, tang qua cho ng.thi cao tui nhân ngày Qu& T ngui 
cao tui và các cháu thiu nhi nhân dip TM Trung Thu 

LD-TB&XH 

Sang 

HN Ban ChAp hãnh Dãng b tinh (TU) Die Thi BT 
Hôi nghj hçc tap,  quán trit thrc hin Nghj quyM Di hi Di biu Dãng b huyn Ian 
thi XXII, nhim kS'  :2020 — 2025 và Nghj quyM s 01-NQ/I-IU ngày 28/8/2020 cüa 
BTV Huyn u ye "tang cuing sir lãnh dao cña Dãng dôi vài cOng tác quãn l dat dai, 
trt tr xây drng trén dia bàn huyn" cho các dãng vién (HT IOn) 

LDhuyn 

Chiki 
I-IN biu dwmg Hi Nông dan san xuAt kinh doanh giOi Ninh BInh lan thiir IV nàm 
2020 và gp mtt k nim 90 nãm ngày thành 1p Hi NOng dan Vit Nam (HOi 
Nông dan tinh) 

LD huyn 

THur sAu 
02/10 

Sang Dai hôi thi dua yêu nuOc tinh Ninh BInh thn thu V (TT I-IN tinh) LB huyn Ni vi 

Chiu Hi ThuOng trrc Huyn u (H1J) 

THIT BAY 
03/10 

Ca ngày 
Länh dao huyn kim tra san xuAt; cOng tác GPMB, x1r 1 vi phm trt tij xây 
drng; cOng tác phOng chong djch COVID-19 

LD huyn 
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