
LICH CONG TAC TUAN (Tfr ngày 22/11-26/11/2021) 

   

Sang Chiu 

Thfri1- 
22/11 

., tai phông hop UBND huyén; Lãnh do UBND huyn 
am viêc vâi phông Tài chinh- Kê hotch, Chi ciic Thu khu 

vuc Nam Ninh. 

13 gi (1,5 ngày), tai  Nba Van hóa huyn; Khai mc din tp 
Khu virc phông thU huyn 11am 2021 (Thnh phAn theo giây 
mô'i) 

Thfr Ba 
23/11 

08 giô', ti S& Ni v1i; B Ni vii t chüc Hi nghj tp hun 
tnrc tuyen v câi cách hânh chInh (Thành phn theo Cong 
van s 2433/SNV-TCBM). 

Thfr Tir 
24/11 

- 08 giô, tii huyn Nghia Himg; B mtc din tp khu v1rc 
phông thU tinh (Thành phn theo giy mdi). 
- 08 gRi (câ ngày), Hi nghj trirc tuyn Van hóa toàn quOc 
trin khai thirc hin Nghj quyt Di hi di biu toàn quc 
1n thu xiii cUa Dâng (Thành phân theo giây miii), 

Lãnh ctao huyn kim tra san xut và cong tác phông, chéng 
dich Covid-19. 

Thu Nám 
25/11 

- 8 gi6, Thithng tnrc Huyn Uy lam vic vài Tnthng các Ban 
xây dirng Dng, VPHLJ, M'FFQ và các doân th chInh trj huyn. 
- 07 gi 30 phUt, Lãnh dto huyn và ctai biu HIDND tinh 
tip dan thu?mg k' (Die Duong- ChU tjch UBND huyn; Die 
Minh- Phó Ban Kinh t-NS HDND tinh, Dai  biu HDND 
tinh; Die Phumg- Chánh VP HDND-UBND huyn; lãnh 
do, chuyên viên cáe ngành lien quan). 

- 13 gi? 30 phUt, tii Sâ Nông nghip-PTNT; Hçp Hi dng 
dánh giá, phân hang san phâm OCOP cp tinh näm 2021 
(Thành phân theo giây m?ii). 
- 14 gi, Hi nghj tip xUc cU trj trrnc kr  h9p thi'r Ba cUa dti 
biu HDND huyn khóa XVIII, nhim kS'  202 1-2026 



Sang A Chieu 

Hi nghj tiVe  tuyn tip xüc cü tn sau k' hçp thu 
Quc hôi khóa XV cüa Doàn Dai biu Quc hôi tinh 
Dinh. 

Ban qun 1 di tIch ljch sà - vn boa chüa C L lam 
Doàn lam phim cüa Dài ting nói Vit Nam VOV. 

13 gi? 30, Giao ban Thu?mg trirc huyn üy. 
15 gii, Giao ban lânh do UBND huyn. 

ai, 
Nam 
- 08 gi6, 
vic vèd 

Thir a 
26/11 

Thir Bay 
27/11 

07 gii 30 phüt, tti Nhà Van boa huyn; BCD 4n dng hin 
máu tInh nguyen huyn t chi.'rc ngày hi hiên máu tInh 
nguyen näm 2021 (Thành phn theo giây mdi). 
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