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

Sang Chiu 

Thfr Hai 
22/11 

08 gRi, ti phông hçp UBND huyn; Lãnh dao  UBND huyn 
lam viêc vâi phông Tài chInh- Kê hoch, Chi ciic Thug khu 
vuc Nam Ninh. 

13 gi (1,5 ngay), tai  Nhà Van hóa huyn; Khai m.c dik tp 
Khu vrc phông thu huyn näm 2021 (Thành phn theo giây 
mäi) 

Thu Ba 
23/11 

08 gi, tti Sâ NOi  viii; B) Ni v1i ti chüc Hi nghj tp hun 
trirc tuyên v cãi each hành chInh (Thành phn theo Cong 
van s 243 3/SNV-TCBM). 

Thfr Tir 
24/11 

- 08 gRi, ti huyn NghTa Hung; B mac  din tp khu vicc 
phông thu tinh (Thành phn theo gi.y mdi). 
- 08 giè (cã ngay), Hi nghj trirc tuyên Van boa toàn quOc 
trin khai thirc hin Nghj quyt Dai  hi  dai  biu toàn quc 
ln thir XIII cüa Dãng (Thành phân theo giây mêd), 

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

Thir Nãm 
25/11 

- 9 gi, UBND tinh t chüc L kh&i cong Dir an du tu xây 
dirng ht tng Khu cong nghip M Thi4n (Thành ph.n theo 
giây m&i). 
- 8 gi?, Thu?ng trrc Huyn üy lam vic vri Trithng các Ban 
xay dirng Dtng, VPHU, MTTQ vâ các doàn th chmnh trj huyn. 
- 07 gi 30 phüt, Lânh dao  huyn và dai  biu HDND tinh 
tip dan thu&ng kS'  (D/c Duang- Chu tjch UBND huyn; Die 
Minh- Phó Ban Pháp ch HIDND tinh, Dai  biu HDND tinh; 
Die Phuccng- Chánh VP HDND-UBND huyn; lath dao, 
chuyên viên các ngành lien quan). 

- 13 gitY 30 phüt, tai  Si Nông nghip-PTNT; H9p Hi dông 
dánh giá, phân hang san phâm OCOP cp tinh näm 2021 
(Thành phân theo giây m?i). 
- 14 gi, Hi nghj tip xüc cir trj truc kS'  hçp thir Ba cua dai 
biu HDND huyn khóa XVIII, nhim kr 202 1-2026 



Sang Chiêu 

2. 

8 gi, Hi nghj trrc tuyn tip xüc ci tr sau 1S'  h9p thu 
Hai, Quc hi khóa XV cüa Doàn D.i bieu Quoc h9l trnh 
NamDjnh. 

13 gi 30, Giao ban Thrng trrc huyn üy. 
15 gi?i, Giao ban lânh dao  UBND huyn. 
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