
 

 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-VP                                                                 Lạng Sơn, ngày         tháng  10 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2020 

 
 

Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Thứ Năm 

01/10/2020 

Sáng: Họp Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch  UBND tỉnh 

Chiều: 13h30h Dự Lễ 

Dâng hương Nghĩa trang 

Liệt sĩ thành phố Lạng Sơn 

và thăm tặng quà gia đình 

chính sách trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn 

 

Sáng: Họp Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch  UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: 8h Dự Khai mạc Hội 

nghị tập huấn do Hội người 

cao tuổi Việt Nam tổ chức tại 

khách sạn Mường Thanh.  

8h30: Dự Hội nghị trực 

tuyến tổng kết hoạt động ủy 

thác giai đoạn 2015-2020 tại 

chi nhánh NHCSXH tỉnh. 

 Chiều: 13h30’ Dự Lễ Dâng 

hương Nghĩa trang Liệt sĩ 

thành phố Lạng Sơn và thăm 

tặng quà gia đình chính sách 

trên địa bàn TP. Lạng Sơn 

Sáng: Dự Lễ kỷ niệm 70 

năm chiến thắng biên giới 

năm 1950 và giải phóng 

Cao Bằng (03/10/1950 - 

03/10/2020) 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch  UBND tỉnh 

Chiều: Dự Hội nghị công bố 

Quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc điều 

động, bổ nhiệm chức vụ Phó 

Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Lạng 

Sơn  

Thứ Sáu 

02/10/2020 

Sáng:   Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: 14h Họp xem xét 

giải quyết kiến nghị liên 

quan đến việc thuê đất của 

Cty TNHH Hoàng Vũ, 

Công tác đấu giá khu đất 

Bệnh viện đa khoa cũ. 

Sáng:   Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: 7h30 Dự Hội thảo 

khoa học cấp Quốc gia Kỷ 

niệm 70 năm Chiến thắng 

biên giới Thu Đông (1950-

2020). 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

 

Sáng:   Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng:   Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

03,04/10/2020 

(Thứ bảy,CN) 

8h30’ ngày 03/10/2020 

Dự Lễ Động thổ tuyến cao 

tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

- Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại 

huyện Thạch An tỉnh Cao 

Bằng 

Thứ Hai 

05/10/2020 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Họp chuyên đề xem 

xét phương án mở rộng 

phạm vi thành phố Lạng 

Sơn  

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao ban 

Chủ tịch các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao ban 

Chủ tịch các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Ba 

06/10/2020 
Công tác tại Hà Nội 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng:  Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều:  

Sáng:   8h Họp thẩm định 

chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư công nhóm B 

 Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Tư 

07/10/2020 

Sáng: 8h Dự kiến họp xem 

xét báo cáo về 3 dự án khai 

thác bauxit của Công ty 

Bắc Hà tại Bắc Sơn  

Chiều: 14h Dự Làm việc 

với đoàn công tác do 

PGS.TS Nguyễn Lân Trung 

Tổng Thư ký Hội liên lạc 

với người Việt Nam ở nước 

ngoài làm trưởng đoàn 

Sáng:   Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng:   Dự kiến họp Ban Tổ 

chức Hội thảo Đề án phát 

triển du lịch tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2030 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng:   Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng:   Dự kiến họp xem xét 

báo cáo về 3 dự án khai thác 

bauxit của Công ty Bắc Hà 

tại Bắc Sơn 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

 

Thứ Năm 

08/10/2020 

Sáng: 8h Dự kiến kiểm tra 

dự án Khu trung chuyển 

hàng hóa và dự án Khách 

sạn sân gofl Hoàng Đồng. 

Chiều: 14h Tổ chức đối 

thoại với Công ty TNHH 

một thành viên đầu tư và 

xây dựng Lạng Sơn, trước 

Sáng:   Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng:   Dự Hội nghị bàn biện 

pháp khai quật, tìm kiếm hài 

cốt liệt sĩ hy sinh và Nhân 

dân tử nạn tại pháo đài Đồng 

Đăng, huyện Cao Lộc 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến kiểm tra dự 

án Khu trung chuyển hàng 

hóa và dự án sân golf Hoàng 

Đồng. 

Chiều: 14h Họp chuyên đề 

xem  xét  dự thảo   Nghị 

quyết   Hội đồng  nhân  dân  

tỉnh  và Kế hoạch    của Ban 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

khi Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành quyết định giải 

quyết khiếu nại 

thường  vụ Tỉnh ủy 

Thứ Sáu 

09/10/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 10/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh  tháng 10/2020 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

tháng 10/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh  tháng 10/2020 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

tháng 10/2020 

10,11/10/2020 

(Thứ bảy,CN) 
 

 

    

Thứ Hai 

12/10/2020 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao ban 

Chủ tịch các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao ban 

Chủ tịch các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Ba 

13/10/2020 

 Sáng: Dự kiến làm việc 

với Đoàn giám sát của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về tình 

hình thực hiện Đề án sắp 

xếp đơn vị hành chính 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc với 

Đoàn giám sát của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về tình hình 

thực hiện Đề án sắp xếp đơn 

vị hành chính 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng:   Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng:   Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Tư 

14/10/2020 

Sáng: Dự kiến họp Chủ 

tịch các Phó Chủ tịch  

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ 

tịch các Phó Chủ tịch  

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch 

các Phó Chủ tịch  UBND 

tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ 

tịch các Phó Chủ tịch  

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch 

các Phó Chủ tịch  UBND 

tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Năm 

15/10/2020 

Sáng: Tiếp công dân định 

kỳ tháng 10 

Chiều: Tiếp công dân định 

kỳ tháng 10 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Thứ Sáu 

16/10/2020 

Sáng: Dự kiến họp Giao 

ban Thường trực Tỉnh ủy 

Chiều: Dự kiến họp về dự 

án Bến xe Nam thành phố 

Lạng Sơn và cơ cấu tổ chức 

trạm thu phí tuyến cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

17,18/10/2020 

(Thứ bảy,CN) 
   

  

Thứ Hai 

19/10/2020 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao ban 

Chủ tịch các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao ban 

Chủ tịch các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Ba 

20/10/2020 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 

với huyện Văn Lãng về 

tình hình thực hiện chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020. 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Tư 

21/10/2020 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 

với huyện Đình Lập về 

tình hình thực hiện chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020. 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Năm 

22/10/2020 

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 

01 

Chiều: Dự kiến làm việc 

Sáng: Dự kiến dự Hội 

nghị Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy kỳ 01 

Chiều: Dự kiến làm việc 

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 

01 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cơ quan tại cơ quan cơ quan 

Thứ Sáu 

23/10/2020 

Sáng: Dự Hội nghị tổng  

kết Chương trình tổng  thể 

cải  cách  hành  chính tỉnh  

Lạng Sơn giai đoạn 2011-

2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị tổng  

kết Chương trình tổng  thể 

cải  cách  hành  chính tỉnh  

Lạng Sơn giai đoạn 2011-

2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

24,25/10/2020 

(Thứ bảy,CN) 
  

Ngày 25/10: Sáng: Dự khai 

mạc và kiểm tra công tác 

tuyển dụng công chức năm 

2020 (Vòng 1) 

  

Thứ Hai 

26/10/2020 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao ban 

Chủ tịch các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao 

ban Chủ tịch các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp giao ban 

Chủ tịch các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Ba 

27/10/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh thường kỳ 

 tháng 10/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh thường kỳ 

 tháng 10/2020 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

thường kỳ 

 tháng 10/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh thường kỳ 

 tháng 10/2020 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh 

thường kỳ 

 tháng 10/2020 

Thứ Tư 

28/10/2020 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Thứ Năm 

29/10/2020 

Sáng: Dự kiến họp giải 

quyết vướng mắc giải 

phóng mặt bằng kỳ tháng 

10/2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến Dự Hội 

nghị tổng kết Chiến lược 

phát triển thanh niên giai 

đoạn 2012–2020 và Đề án 

500 giai đoạn 2013-2020 

tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 
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Ngày tháng 

năm 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Nguyễn Long Hải 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Dương Xuân Huyên 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Đoàn Thu Hà 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ/c Lương Trọng Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cơ quan 

Thứ Sáu 

30/10/2020 

Sáng: Dự kiến họp Chủ 

tịch các Phó Chủ tịch  

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ 

tịch các Phó Chủ tịch  

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch 

các Phó Chủ tịch  UBND 

tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ 

tịch các Phó Chủ tịch  

UBND tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch 

các Phó Chủ tịch  UBND 

tỉnh 

Chiều: Dự kiến làm việc tại 

cơ quan 

31/10/2020 

(Thứ bảy) 
  

Sáng: Dự kiến kiểm tra công 

tác tuyển dụng công chức 

năm 2020 (Vòng 2) 

  

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, chủ động trong thực hiện công tác. Trong quá trình triển 

khai thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo sau./. 

           Nơi nhận:       
            - Thường trực Tỉnh uỷ; 

            - Thường trực HĐND tỉnh; 

            - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

            - Các Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh; 

            - Các sở, ban, ngành; 

            - UBND huyện, thành phố; 

            - C, PVP, các phòng CM, THCB; 

            - Lưu: VT, THNC (NNK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

 

 Phạm Hùng trường 
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