
DV MEN L!CH  CONG TAC TUAN (Tie ngày 28/03 dê'n ngày 02/04/2022) 

Thü, ngày Bui Ni dung cong vic Lãnh do Co quan tham mini 

THur HAT 
28/03 

Sang 
I-IN thm tra các thr tháo nghj quyt va báo cáo trInh ti kS'  h9p thir 6, HDND tinh khóa XV 
(tru si HDND tinh) 

Die Hung PCT 

Chiêu H9p Ban chap hành Dãng b tinh Die Thi BT 

THTY BA 

29/03 

Sang 
Lãnh dao huyn kim tra cong tác san xut; xây dirng NTM kiu mu; quãn 1 dAt dai, xr 1 vi 
phm trt tu xây dirng; phOng chông dich COVID- 19 

Chiu 

FIN lAy kin thng nhAt giãi quyt, báo cáo UBND tinh theo yêu cu ti Van bàn sé, 83/UBND- 

VP3 ngày 15/3/2022 eUa UBND tinh (Sâ TN-MT) 
Die Hung PCT N-MT 

Ban KT-XH, HDND huyn to chirc FIN thâm tra KH dâu tix cong trung hon; eáe dr an dâu tu 

xây dmg co bàn trên dja bàn huyn (G2-UB) 

Ca ngày 
SO TN&MT th chirc HT tp huAn, ph bin các quy djnh, chInh sách cüa Lust Báo ye môi 
trithng và eáe van ban quy djnh chi tiêt thi hành Lust BVMT (Sâ TN&MT) 

Die Hung PCT TN-MT 

THU TIJ 
3 0/03 

Sang 

Si Cong Thrnmg t ehrc FIN tuyên truyn, ph bin eác quy djnh cüa pháp lut lien quan dn 
cong tác quàn 1, phát trin eiim cong nghip trên dja bàn tinh Ninh BInh (Sv Cong Thuong) 

D/e Hung PCT KT-HT 

Hçp Ban Thuxng vt HU thông qua dr thão Báo cáo cong tác lành do, ehi dto qu I, nhiêm vu 
trong tam Qu 1112022 (HU) 

Chiu 
I-IN tp huAn nghip vçi PCCC di vth cáe co ct giáo diie trên dja bàn huyn Hoa Lu nàm 2022 
(Nhà van hOa huyn Hoa Lu) 

D/e Hung PCT CA huyn 

THU NAM 
31/03 

Sang 
HOi Phu ni t huyn t chire HN tp huAn ni ehü t hçp, chü hcip táe v k näng quán 1 và dam 

phán trong kinh doanh (Hi truông lan) 
Hôi Phu ntt 

Chiu 
Länh dao huyn kim fra cong tác san xuAt; xây drng NTM kiêu mu; quàn I dAt dai, xir 1 vi 

phm trt tr xây dirng; phOng chOng djch COVID- 19 

Ca ngày Lãnh dao  UBND huyn tiêp cong dan ti tri sô tiêp cOng dan D/e Hung PCT 
Ban TCD; TNMT; 

Thanh 

THU SAU 
01iO4 

Sang 
Hi nghj BCH Dàng b huyn ma rng: Dánh giá KQ länh do, ehi do thirc hin nhim vi Qu 
I, triAn khai nbim vi trong tam cOng tác Qu 1112022 (FIN trçrc tuyn) 

Chiêu Giao ban Thuing trrc Huyn üy (HU) 

THU BAY 
02/04 

Cãngày 
Lath dao huyn kim tra cOng tác san xuAt; xây dirng NTM kiu mu; quãn l dAt dai, xir l vi 
ph?m trt tr xây drng; phông ehông djch COVID-19 
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