
UY BAN NHAN DAN 
HUYEN TRIJ'C NINH 

LICH CONG TAC TUAN (Tir ngày 13/6-18/6/2022) 

   

      

Ngày Sang Chiêu 

Thfr Hai 

13/6 

07 gRi 30 phüt, ti TP Ht Long-Quãng Ninh; Hi nghj quán 
triêt chi dao cüa Thu tuóng ChInh phü, Bô NN Va PTNT v 
các nhirn v11 tr9ng tam trong cong tác quán 1 dê diêu, phông 
chng thiên tai nàm 2022 (Die Ducmg). 

Lath dao huyn kiêm tra san xuât và cong tác tiêm vàc xin 
phông Covid-19. 

ThIr Ba 
14/6 

- 08 gi, tai  Ban CHQS huyn; Hçp Dâng ñy Quân sir huyn 
(Die Thüy, dic Ducmg). 

- 08 gi?, BCD 138 xã Trrc Tun Tng kt 15 nàm thuc hiên 
mô hInh "Tir quãn, tir phOng, tt,r bâo v" trong phong trào toàn 
dan bâo v an ninh To quéc giai doan 2007- 2022 (Die Vinh). 

14 gii, ti phông h9p UBND huyn; Hi nghj trirc tuyên vth 
các xã, thj trn dánh giá kt qua trin khai D an" Phát trin 
i'rng diing dtt 1iu dan cu, djnh danh và xác thirc din tt'r phiic 
vi chuyên di so qu& gia giai doan 2022 - 2025, ttm nhmn den 
näm 2030" trên dja bàn huyn (Thành phn theo giy mxi). 

Thir Tir 
15/6 

08 giô, tai  phông h9p LJBNID huyn; Hi nghj trrc tuyn vâi 
cac xã, thj trn v trin khai Lut bão v mOi trueing näm 
2020; hurng dn thirc hin tiêu chI xây drng NTM nâng cao, 
kiu mu ye môi tru&ng (Thành phAn theo giây miii). 

- 14 gii 30 phit; Si Y t t chirc Hi nghj tr1rc tuyn qua 
phn mm Zoom v vic tip nhn, quân 1, sü diing vc xin 
phông Covid-19 (Lãnh dao  UBND huyn; lânh dao  Phông Y 
té, Trung tam tê huyn). 

- 13 gii 30 phüt, Ban Thuing vii Huyn üy giám sat vic th%rc 
hiên Kt 1un s 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chip 
hành Trung uang và Kt 1un sO 01 -KL/TW ngày 1815/2021 
cüa B ChInh trj tai  xã Trirc Dao. 

Thu Nãm 
16/6 

- 07 gii 30 phüt, Ban Thix?ing vii Huyn üy giám sat vic thirc 
hiên Kt luân so 21 -KLiTW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chtp 
hành Trung uong và K& 1un s 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 
cüa Bô ChInh trj ti xâ Trirc Hung. 

14 gi?, Hi nghj tiêp xüc cir trj tri.thc kr h9p thuông 1 giüa 
nàm 2022 cüa dai  biêu HDND huyn khóa XVIII, thim kS' 
2021-2026. 



Ngày Chiu Sang 

ThIrNãm 
16/6 

- 08 giä, tai  phông hçp UBND huyn; Länh dao  UBND huyn 
lam viêc vói Sà Nôi vu tinh Nam Djnh, Thai BInh và don vj 
thi cong Dir an "Hoàn thin, hin dti boa ho so, bàn do dja 
giói hành chInh và xây dirng co s& dti 1iu ye dja gith hành 
chInh" dê xac nhn pháp 1 b ho so, bàn dO dja giâi hành 
chInh các cap gha hai tinh Nam Djnh và Thai BInh (Thành 
phân theo giây mdi). 
- 07 gi 30 phüt, tai  Trung tam hutn luyn và thi du TDTT 
tinh; S& Van hóa- The thao và Du ljch to chüc L phát dng 
toàn dan tp luyn mon Boi phông, chông duôi nuoc tinh 
Nam DjIih nàm 2022 (Thành phân theo giây mäi). 
- 08 gRr 30 phüt, tti Sâ Giáo diic- Dào tao;  Hçp Ban Chi dao 
thi tot nghip trung h9c phô thông tinh Nam Djnh nàm 2022 
(Die Vinh). 

ThfrSáu 
17/6 

- 07 giä 30 phüt, Hi dng nhân dan tinh h9p d giâi quyêt 
cOng vic phát sinh dt xuât (Die Thüy). 
- 08 gRi, tai  phông hçp UBND huyn: H9p trin khai thirc hin 
dir an kiên cO hóa kênh Hài Ninh, Hài Ninh 21, Hãi Ninh 23, 
kênh CC5 thj trãn Co Lê; cOng tác GPMB khu dO thj thj trân Co 
L; câi t?o,  nâng cap các du?mg kêt nOi tü QL2 1 den duing Hth 
Nghj thj trân Co Lê (Thành phân theo giây mñ).  

- 14 gi, Giao ban Thuing trirc Huyn ñy. 
- 15 gi, tai  phông h9p UBND huyn; Lãrih dao  UBND huyn 
lam vic vol Cong ty cO phân Dai  Cat Thành ye vic quyêt 
toán dii an Di dan khân cap vüng sat  10 bãi sOng Ninh Co xà 
Phuong Djnh (Thành phân theo giây m0i). 

Thur Bay 
18/6 

08 gi0, tai  phông h9p UBND huyn; Uy ban Kiêm tra Huyn 
üy tO chüc Hi nghj trao dOi ye cOng tác kiêm tra, giám sat 
khôi huyn, thành phô (Thành phân theo giây m01). 
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