
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HOÁ 

  
Số:            /UBND-TH 

V/v lịch làm việc tháng 6 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hoá, ngày         tháng 6 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Lịch công tác tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Huyện ủy Chiêm Hoá. 

Ủy ban nhân dân huyện gửi các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân 

huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lịch làm 

việc tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện (kèm theo Văn bàn này), để 

các đồng chí chủ động bố trí lịch công tác và chuẩn bị các nội dung theo yêu 

cầu, đảm bảo thời gian theo quy định. 

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung và thời gian làm việc, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện sẽ thông báo trước để các đồng chí biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện uỷ;          

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Chánh VP HĐND&UBND huyện;   

- Các PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Các Chuyên viên; 

- Lưu: VT, CVKT. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hưng 
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