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D1T MEN L!CH CONG TAC TUAN
(Th ngày 04/10 den ngày 09/10/2021)
Ni dung cong vic

Lãnh do

Giao ban Thuing trirc Huyn u' (HO)
Lãnh dao huyn kim Ira cong tác san xuAt; xây dirng NTM kiu mu; quãn 1 dAt dai, xi'r 1
vi pham trt tij xây dijng; phOng chng djch COVID-19
Lnh do huyn kim tra cong tác san xut; xây dung NTM kiu mu; quãn 1 dat dai, th 1
vi phrn trt tir xây dirng; phông chng djch COVID-19
Lanh dto huyn kirn tra cong tác san xuAt; xây drng NTM kiu mu; qun 1 dAt dai, xü 1
vi phm trt tir xây dirng;hông chng djch COVID-19
I-IN trirc tuyén: Ban chap hành Dãng b huyn ma rng danh giá tmnh hInh th%rc hin
nhim vii 9 tháng dAu näm, trin khai nhim vi 3 tháng cuoi näm 2021
Sr Thông tin và Truyn thông th chirc thAm tra, xác nhn tiêu chI thông tin và truyên
thông trong xay drng nông thôn mài nãng cao, nông thôn mài kMu mu tti các xâ Ninh D/c Minh PCT
Hãi, Ninh Thng, Trueing Yen
Ti' HDND huyn t6 chCrc HN xiii kin gop dir tháo Quy ch hoat dng nhim kS
2021-2026 và Quy ch tip cong dan cüa HDND huyn (G2-UB)
Lnh d?o huyn kim tra cOng tác san xuAt; xay drng NTM kiu mu; quãn 1 dAt dai, xCr 1
vi phm trt tr xây dung; phông chng djch COVID-19
Lânh dao huyn kim tra cong tac san xuAt; xây drng NTM ki&i mu; quãn 1 dAt dai, xCr 1
viphm trt tr xây dmg; phông ch&ig djch COVID-19

Ca ngây Miii d/c BI thu Huyn üy, LAnh dto UBND huyn tip cong dan
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kin vao dr thào k hoach dAu tir cong Irung hin trn dja bàn huyn (G2-UB)

I ,ành dao huyn kim Ira cOng tác san xuAt; xay dung NTM kiu-rnu; quãn 1 dAt dai, xCr 1
vi phm trt r xây dirng; phOng chng djch COVID- 19
Lânh do huyn kim tra cong tác san xuAt; xây drng NTM kiu mu; quàn 1 dAt dai, xCr 1
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