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Ni dung cong vic
BCH Quân sir huyn t chirc L don nhn và tis vn vic lam cho quân nhân xut ngü (HT lón)
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1-IN Banhi dao phông, ch6ng dlch bnh COVID-19 tinh (Ti âtinh Ninh Bihh)
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HN trirc tuyn HOi tháo th6ng tht l trInh, giái pháp ma ci:ra hot dng du ljch qu6c t (Try sâ
UBND tinh)
Tp doàn Kinh té Xuân Thành t6 chirc trao tng qua cho can bô có khó khän trong cuOc sng là hOi
viên, doàn viên các t chCrc chInh trj và các hi dc thu trên dja bàn huyn (HI lan)
LAth do huyn di thAm và chüc Tt các d6i tixqng chInh sách, kim tra cong tác san xut; xây dimg
NTM kiêu mu; quán 1 dat dai, xcr 1 vi pham trt tir xây dimg; phông cMng djch COVID-19
HN th6ng nMt PA giái quyêt nhihig khó khAn, vuâng mAc dôi vai các dir an du tu thirc hin nhn
chuyn nhuçing quyn sir ding dtNN dA &rqc chap thun chü tnrong du tix(Trii sa UBND tinh
LAth dao huyn di thAm và chüc It các di ttiçing chinh sách, kim tra cong tac san xut; xay dirng
NTM kiêu mu; quán l dt dai, xir 1 vi phm trt tir xây drng; phàng ch6ng djch COVID- 19
LAth do huyn di thAm và chüc It các di ttrqng chInh sách, kim tra cong tác san xut; xay dmg
, 1'
NTM kieu mau; quan
iy Mt dai, xir l vi phm trt tr xây dirng; phông chng djch COVID-19
LAth dao huyn di thAm và chüc Tt các di tiigng chInh sách, kim tra cong tác san xut; xây drng
NIM kiêu mu; quân 1 Mt dai, xCr 1 vi phm trt tir xây dirng; phông ch6ng djch COVID-19
LAnh dao huyn di thAm và chüc Tt các d6i tucmg chInh sách, kim tra cOng tác san xut; xây d%rng
NTM kiêu mu; quân l dat dai, l vi phm trt tçr xây dmg; phOng chong djch COVID-19
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Mai Thuäng trirc HDND huyn tip cong dan tai trV
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Dir L dang hixang ti Dn tha Vua Dinh, Vua Lé; Dn tha lit si cüa tinh tai thj trn Thiên Ton,
Hoa Lix
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Giao ban Thuèng trirc Huyn üy HU)
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