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Ban ThLrng vi Huyn u t cht'rc Hi nghj thrc hin quy trInh dlôi vó'i
nhân sii chU chôt vào ngày 17/6/2021 (th&Nám).
Dja dim: Trung tam chInh trj huyn.
Thành phá'n, thai gian và n5i dung cza các h5i nghj, nhu' sau:
1. Hi nghj Ban Thu *ng vui Huyn uly 1n 1 (Bwóc 1)
- Thànhphcn: Các dng chI Uy viên Ban ThLrng vii Huyn üy.
- Thai gian thrc hin: 13 giO' 30 phiiit, ngày 17/6/2021.
2. HEi ngh Ban Chp hành Bang b huyn 1n 1 (Buthc 2)
- Thành phan: Các dtng chI Uy viên Ban Chp hành Dàng b huyn
khóa XII.
- Th&i gian thcc hin: 14 giO', ngày 17/6/2021.
3. Hi nghj Ban Thu'ô'ng vi Huyn iiy In 2 (Bwóc 3)
- Thànhphn: Các dng chI Uy viên Ban ThuO'ng v1i Huyn üy.
- Th&i gian tht'c hin. 14 giO' 30 phñt, ngày 17/6/2021.
4. Hi nghj can b cliii cht (Bu(rc 4)
- Thànhphdn:
+ Các dng chI Uy viên Ban Chip hành Dáng b huyn k.hóa XII.
+ Tnring các phOng, ban, ngành, Mt trn To quc, các doàn th và co
quan Trung ucing, tinh dóng trên da bàn huyn.
+ Các dng chI BI thr và Phó BI thu' các Dàng b tr11c thuOc Huyn üy.
- Thai gian thicc hin: 15 giô', ngày 17/6/2021.
5. HIi nghj Ban Chp hành Bang b huyn 1n 2 (Bu'ó'c 5)
- Thành phdn: Các dng chI Uy viên Ban Chp hành Bang b huyn
khóa XII.
- Th&i gian thcc hin: 15 giO' 30 phüt, ngày 17/6/2021.
Ban T chñ'c Huyn üy chun bj chu'cmg trInh và ni dung cüa các Hi nghj.

Thiira 1nh Thung trrc Huyn üy, Van phông Huyn üy kInh rni các
dông chI den dir hpp.
No'i nhân:
- Nhu thành phn cãc hi nghj,
- Liiu Van phOng Huyn u.
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