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HUYN TRIIC NINH 

LId CONG TAC TUAN (Tir ngày 25/4-29/4/2022) 

   

      

Ngày Chieu Sang 

ThIr Hai 
25/4 

- 08 gRi, ti phông hçp UBND huyn; Hi nghj tr1rc tuyn 
toàn quôc ye cong tác phông, chông thiên tai và tim kiêm 
ciru nin näm 2022 (Thành phân theo giây mdi). 
- 08 giô', Si Nông nghip-PTNT kim tra cong tác bâo dam 
an toàn thirc phâm trong "Tháng hành dng vi an toàn thirc 
phâm" näm 2022 ti huyn. 
- 08 gRi 30 phüt, ti c.0 Dng Cao, dê tã song Dào, xä 
Nghia Minh, huyn NghTa Hung; UBND tinhtO chüc Lê 
dng thô Dr an xây dirng dung triic phát triên nôi vüng 
kinh té biên tinh Nam Djnh vi di.r?ng cao tôc câu Giê-
Ninh Binh, giai doan 2 (DIe Duang). 
- 08 gi, tai  Trung tam Chmnh tn huyn; B giãng lap Bôi 
disong 1 1un chInh trj dành cho dôi tuçmg Dáng viôn mâi 
khóa I näm 2022. 

14 gia, ti UBND tinh; Hi nghj trrc tuyn v rà soát, d xuât 
diêu chinh Quy hoach  phông chông hi và quy hoch de diêu 
hthông sOng Hông, sOng Thai BInh theo Quyêt djnh so 
2571QD-TTg ngày 18/02/20 16 cüa Thu t'irâng ChInh phü (Lath 
dao UBND huyn). 

Thfr Ba 
26/4 

- 07 gia 30 phUt, HDND tinh khóa XIX t chüc ki hçp thu 
näm, nhim kSr 202 1-2026 (DIe Thüy, D/c Ducing). 
- 08 gia 30 phüt, ti phông h9p UBND huyn; Hi nghj trirc 
tuyên toàn quOc ye vic quón trit vic lam stch dfi 1iu tiêrn 
chUng Covid-19 và hithng dan tniên khai các nhim vçi cüa To 
côngtácDê án06. 

14 gi?, Hi nghj Ban Thuang vçi Huyn üy thirc hin quy trInih rà 
soát, b sung, xay drng quy hoch can b theo Quy djnh 50-
QD/TW cüa Bô ChInh tn. 



Ngày Sang Chiu 

ThU Tir 
27/4 

07 gi?, tti trung thm ChInh trj huyn; B giãng lop bM 
duthig kiên thiirc Quc phOng và An ninh cho can bô thuc 
di t.rçmg 3 (Thành ph.n theo giy m?yi). 

Lath dao huyn kim tra san xut và cong tác phOng, chng 
djch Covid-19. 

ThU Nãm 
28/4 

- 08 gi, UBND tinh t chüc Hi nghj trirc tuyn vói các 
huyn, thành ph tng kt cOng tác phông, chng thiên tai 
và TKCN, dam bâo an toàn cOng trInh thUy igi näm 2021, 
trin khai thim viii näm 2022 (Thành phtn theo gi.y miii). 
- 08 gii, Hi nghj Báo cáo viên tháng 4 näm 2022. 

14 tai  Nhà vn hóa; Hi nghi can b chU ch&, Hi nghj Ban 
Chap hành Dâng b huyn, Hi nghj Ban Thuôrng vi Huyn üy 
th%Tc hin quy trInh rà soát, b sung, xây dirng quy hoch can b 
theo Quy djnh 50-QD/TW cUa Bt ChInh tn. 

ThU Sáu 
29/4 

08 gi, ti Tinh Uy; Hi nghj giao ban dánh giá kt qua 
trien khai thc hiên K& luân so 01-KL/TW cüa B ChInh 
trj (D/c ThUy). 

- 13 gi 30 phüt, Giao ban Thug c Huyn üy. 
- 15 gi, Giao ban lath dao UBND huyn. 
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