
 

 

 

 

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  12  năm 2020 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 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 Ba 

01/12/2020 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

lần thứ Hai (khoá XVII) 

Chiều: Dự Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

lần thứ Hai (khoá XVII) 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

lần thứ Hai (khoá XVII) 

Chiều: Dự Tổng kết Hội  

khỏe Phù Đổng tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ X 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

lần thứ Hai (khoá XVII) 

Chiều: Dự Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

lần thứ Hai (khoá XVII) 

Dự Hội nghị Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh lần 

thứ Hai (khoá XVII) 

Sáng: Dự Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

lần thứ Hai (khoá XVII) 

Chiều: Dự Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

lần thứ Hai (khoá XVII) 

Thứ Tư 

02/12/2020 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: 14h Dự Hội thảo 

kết nối, hợp tác xây dựng 

vùng nguyên liệu nông 

sản tại KS Mường Thanh 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: 14h30 dự Kỷ 

niệm 30 năm Thành lập 

Hội Nhà báo tỉnh 

Công tác Hà Nội 

Sáng: Họp xem xét nội 

dung trình về phương án 

sắp xếp lại cơ sở nhà đất  

Chiều: Hội nghị tổng kết 

Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2016-2020 

Từ 9h Họp về việc thảo 

luận về khó khăn, vướng 

mắc của các dự án thuộc 

Chương trình thoát nước 

và xử lý nước thải tại Hà 

Nội  

 

Thứ Năm 

03/12/2020 

Sáng:  8h Dự Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc 

đánh giá kết quả 10 năm 

thực hiện Kết luậnsố 61 - 

Kl/TW và Quyết định số 

673/QĐ-TTg   

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

8h Kiểm tra thực hiện 

công tác dân vận chính 

quyền và Đề án chính 

quyền thân thiện năm 

2020 tại huyện Bình Gia 

(cả ngày) 

 

 

Dự Đại hội đại biểu toàn 

quốc các dân tộc thiểu số 

lần thứ II (thời gian 13 

giờ, ngày 02/12/2020 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: 7h Dự Hội nghị 

tổng kết xây dựng nông 

thôn mới vùng đặc biệt 

khó khăn giai đoạn 2016-

2020, định hướng giai 

đoạn 2021-2025 tại Yên 

Bái 

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 

04/12/2020 

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: 13h30’ Dự  Hội 

nghị tổng kết công tác tổ 

chức các cuộc thi sáng 

tạo kỹ thuật tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2016 -

2020 và công tác Hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo giai 

đoạn 2017 -2020 

Dự Đại hội đại biểu toàn 

quốc các dân tộc thiểu số 

lần thứ II (thời gian 13 

giờ, ngày 02/12/2020 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Họp chuyên đề về 

giải phóng mặt bằng kỳ 

tháng 11/2020. 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

05,06/12/2020 

(Thứ bảy,CN) 
     

Thứ Hai 

07/12/2020 

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: Kiểm tra công tác 

quốc phòng địa phương 

tại huyện Bắc Sơn.  

Chiều: Kiểm tra công tác 

QPĐP tại huyện Bình 

Gia. 

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 

08/12/2020 

Dự Hội nghị cán bộ chủ 

chốt học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 

Dự Hội nghị cán bộ chủ 

chốt học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 

Dự Hội nghị cán bộ chủ 

chốt học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 

Dự Hội nghị cán bộ chủ 

chốt học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 

Dự Hội nghị cán bộ chủ 

chốt học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 

Thứ Tư 

09/12/2020 

Dự Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X 

- năm 2020 tại Hà Nội 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: 8h Dự Tổng kết 

Chương trình Đồng hành 

cùng phụ nữ biên cương 

Chiều: Dự kiến làm việc 

Sáng: Dự kiến họp xem 

xét về phương án xử lý 

hụt thu điều tiết ngân 

sách huyện và cân đối 

ngân sách địa phương 

Sáng: 8h kiểm tra tình 

hình thực hiện dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai 

đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

Hợp phần bồi thường, hỗ 
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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 năm 2020. 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

trợ và tái định cư 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Thứ Năm 

10/12/2020 

Dự Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X 

- năm 2020 tại Hà Nội 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: 8h Dự Hội nghị sơ 

kết, tổng kết các Đề án 

về Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình giai đoạn 

2016-2020 

Chiều: 14h Họp xem xét 

nội dung các hoạt động 

kỷ niệm các ngày lễ, 

ngày kỷ niệm năm 2021 

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 Sáu 

11/12/2020 

Dự kỳ họp thứ hai mươi 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

khó XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021 

Dự kỳ họp thứ hai mươi 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

khó XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021 

Dự kỳ họp thứ hai mươi 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

khó XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021 

Dự kỳ họp thứ hai mươi 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

khó XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021 

Dự kỳ họp thứ hai mươi 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

khó XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021 

12,13/12/2020 

(Thứ bảy,CN) 

Dự kỳ họp thứ hai mươi 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

khó XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021 

Dự kỳ họp thứ hai mươi 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

khó XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021 

Dự kỳ họp thứ hai mươi 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

khó XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021 

Dự kỳ họp thứ hai mươi 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

khó XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021 

Dự kỳ họp thứ hai mươi 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

khó XVI, nhiệm kỳ 

2016-2021 

Thứ Hai 

14/12/2020 

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 

15/12/2020 

Sáng: Tiếp công dân 

định kỳ tháng 12 

Chiều: Tiếp công dân 

định kỳ tháng 12 

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 Tư 

16/12/2020 

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 

17/12/2020 

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 họp triển 

khai công tác bình ổn thị 

trường, giá cả Tết 

Nguyên đán năm 2021 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Thứ Sáu 

18/12/2020 

Sáng: Dự kiến Hội nghị 

công  bố chỉ số DDCI 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến Hội nghị 

công  bố chỉ số DDCI 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến Hội nghị 

công  bố chỉ số DDCI 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến Hội nghị 

công  bố chỉ số DDCI 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự kiến Hội nghị 

công  bố chỉ số DDCI 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

19,20/12/2020 

(Thứ bảy,CN) 
     

Thứ Hai 

21/12/2020 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Thứ Ba 

22/12/2020 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Thứ Tư 

23/12/2020 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 

chuyên đề 

Thứ Năm 

24/12/2020 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

Sáng:  Dự Hội nghị kiểm 

điểm Ban Thường vụ 

Huyện uỷ Bình Gia 

Sáng: Dự kiến kiểm tra 

cửa khẩu Chi Ma 

Dự kiến làm việc tại cơ 

Sáng: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Chiều: Dự kiến Tổng kết 
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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 Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

quan 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

năm 2020 

Thứ Sáu 

25/12/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 12/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 12/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 12/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 12/2020 

Họp Ủy ban nhân dân 

tỉnh tháng 12/2020 

26,27/12/2020 

(Thứ bảy) 

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 Hai 

28/12/2020 

Dự Hội nghị trực tuyến 

Chính phủ với địa 

phương năm 2020 

Dự Hội nghị trực tuyến 

Chính phủ với địa 

phương năm 2020 

Dự Hội nghị trực tuyến 

Chính phủ với địa 

phương năm 2020 

Dự Hội nghị trực tuyến 

Chính phủ với địa 

phương năm 2020 

Dự Hội nghị trực tuyến 

Chính phủ với địa 

phương năm 2020 

Thứ Ba 

29/12/2020 

Sáng: Dự Hội nghị trực 

tuyến Chính phủ với địa 

phương năm 2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị trực 

tuyến Chính phủ với địa 

phương năm 2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng:  Dự Hội nghị trực 

tuyến Chính phủ với địa 

phương năm 2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị trực 

tuyến Chính phủ với địa 

phương năm 2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Sáng: Dự Hội nghị trực 

tuyến Chính phủ với địa 

phương năm 2020 

Chiều: Dự kiến làm việc 

tại cơ quan 

Thứ Tư 

30/12/2020 

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 

31/12/2020 

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 
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 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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