
IJY BAN NHAN DAN 
HUYN TRIXC NINH 

LICH CONG TAC TUAN (Tir ngày 18/6-25/6/2022) 

   

Ngày Sang Chiu 

Thu Bay 
18/6 

08 gi, tai  phông h9p UBND huyn; Uy ban Kim tra Huyn 
Uy to chic Hi nghj trao di ye cong tác kim tra, giám sat 
khôi huyn, thành ph (Thành phn theo giy rnôi). 

Thu Hai 
20/6 

- 08 gR, tui UBND tinh; Hi nghj trrc tuyn toàn quc v cong 
tác y tê và phông, chng djch bnh (Die Vinh). 

- 07 gii 30 phñt; t?i  TT C L (Die Duong, dic Tüng), xâ 
Trirc Ni (Die Ngçc, die Duy); Hi nghj tip xüc cir tn trisâc 
k' h9p thung 1 giüa näm 2022 cüa Dai  biu HDND tinh, 
khóa XIX, nhirn kS'  202 1-2026. 

Lãnh dao  huyn kim tra san xut và cOng tác tiêm vc xin 
phông Covid- 19. 

Thu Ba 
21/6 

07 gi 30 phüt, tti tng 2 Nhà van hóa; UBND huyn t chic 
Hi nghj tp hun nâng cao kin thüc quãn 1 Nhà nuc v an 
toàn thre phâm (Thành phn theo giy miii). 

Lãnh dao  huyn kim tra san xut và cong tác tiêm vc xin 
phông Covid- 19. 

Thir Tir 

22/6 

- 09 gRi, tri Si Tài ehInh; Hi ngh xáe djnh nghia vi tài 
chInh v dat cña rnt s di,r an trén dja bàn tinh (Die Duy). 

- 07 gi 30 phüt; HDND thj trn C L (Die Tüng), xa 
Phucing Dnh (Die Chin- Cong an), xa Trrc Ni (D/e Thach) 
to chüe kS'  h9p thung 1 gifla nàm 2022. 

- 07 giô 30 phñt, ti Nhà Van hóa huyn; Di hi dai  biu 
Doàn TNCS HCM huyn 1n thur XXIII, nhim kS'  2022-2027 
(Thành phn theo giy rnii). 

14 gRi, ti trir si Lien mirth HTX tInh; Hi nghj Ban chap 
hành Lien minh HTX tinh 1n thu 5, khóa VI (Die Duy). 



Ngày Chiu Sang 

ThirNàm 
23/6 

07 gi 30 phüt, Lãnh dto huyn và di biu HDND tinh tip 
dan thung kS'  (Die Hiên- Dii biêu HDND tinh, Die Duang-
Chü tjch UBND, Die Dung- Tri.thng ban Dan vn; lãnh do, 
chuyên viên các ngành lien quan). 

14 gR, t?i  phông h9p UBND huyn; H9p Thânh viên UBND 
huyn (Thành phân theo giây mdii). 

ThtrSáu 
24/6 

- 07 gii 30 phiit, tai  Tinhüy; Ban Thu?ng vi Tinh üy Tng kt 
thirc hin Nghj quyêt so 54, ngày 14/9/2015 cüa B ChInh trj 
khóa IX ye phát triên kinh té- xã hi và bâo dam quôc phông, an 
ninh vüng dông bang Song Hông den näm 2010 và djnh hithng 
den 11am 2020; Két lun so 13, ngày 28/10/20 11 eüa B ChInh 
tn ye tiêp tiie thçre hin NQ so 54 (Die Thüy, d/e Diiang). 

- 07 gRi 30 phüt, ti phông h9p UBND huyn; Hi nghj trirc 
tuyên tiêp xüc cir tn sau k' h9p thir Ba, Quôc hi khóa XV cüa 
Dti biêu Quôc hi tinh Nam Djnh (Dic Ng9c, d/c Duy, d/e 
Vinh; lãnh dao  CáC ca quan, dan vi). 
- 07 gRi 30 phüt; HDND xã Trung Dông (D/c Dung), xã Trirc 
Thanh (Dic Tüng), xã Trirc Tuân (Die De), xã Trrc M5 (Dic 
Thich), xã Tc Thi4n (D/c Thio) to chirc ki h9p thung l 
gitra nãm 2022. 

- 14 gi, tai  trii sâ HIDND- UBND tinh; H9p Ththng trirc 
HDND tinh vâi To tru&ng to di biêu HDND tinh các huyn, 
thành phô (Die Thüy). 

- 14 gRi, tai  Trung tam hi nghj Golden Plaza; Ciic Quàn l 
thj trung to chirc Hi nghj Sc két cong tác quân 1 thj tri.r?ng 
6 tháng dâu 11am, triên khai thim vii 6 tháng cuôi nàm 2022 
va On li truyen thông 65 näm xây dirng, tnthng thành eña hrc 
luçng quàn l thj trung (Lath do UBNID huyn). 

ThtrBãy 
25/6 

07 gR; HDND TT Ninh Cung (Dic Vinh), xã Trrc Dai (D/e 
Dung) to ehüc kS' h9p thu6ng 1 gita nàm 2022. 


	Page 1
	Page 2

		2022-06-24T07:02:39+0700


		2022-06-24T07:02:39+0700




