
L!CH CONG TAC TUAN (Tfr ngày 29/11-03/12/2021) 

   

//:) Sang Chiu 

Thfr' 
29/11 

30 phüt, Khai giâng Vip bi duông 1 1un chInh trj dãng 
viên mOi khóa III näm 2021 (Thành ph.n theo giây miii). 

Lânh dao  huyn kim tra san xut và cong tác phông, chng 
djch Covid-19 

Thfr Ba 
30/11 

- 08 giè, Hi nghj trçrc tuyn tuyên truyn, ph bin, triên khai 
thuc hiên Luât Bão ye môi tru?mg näm 2020 (Thành phn theo 
giây mri). 
- 07 gii 30 phit, Khám süc khôe nghia vii quân s1r närn 2022 tti 
tr11 s& UBND xâ Vit Hung. 

- 13 giô 30 phñt, ti phông hçp UBND huyn; Hçp thông 
qua Báo cáo tInh hInh thrc hin dir toán thu, chi ngân sách 
huyn nàm 2021 và dir toán thu, chi ngân sách Nhà nithc 
huyn nàm 2022 (Thành phn theo giy mñ). 
- 14 gi, UBND huyn lam vic vói Doàn kim tra hoat 
dng áp diing, duy trI và cãi tin h thng quail i chat 
luçmg theo tiêu chun Quc gia TCVN ISO 9001:2015 cña 
tinh (Thành phn theo giy mcii). 
- 13 giä 30, Khám süc khOe nghia v%i quân sr näm 2022 t.i 
trii sâ UBND xã Liêm Hái. 

Thfr Tir 
01/12 

- 07 gii 45 phüt (02 ngày), HDND tinh t, chüc Kr h9p thu Tii 
khóa XIX, thim kS'  202 1-2026 (Thành phn theo giây miii). 
- 07 gRi 30 phut, Khám sirc khóe nghra vii quân sir näm 2022 (xä 
Trrc Dao,  xã Trrc Thanh) tai  tri1 sO' UBND xã Trrc Thanh. 

-13 gii 30, Khám sue khóe nghia vi quân s1r näm 2022 (xã 
Tic Tun, TT Cat Thành) tai  trii si UBND TT Cat Thành. 
- 14 giô, Ban Pháp ché HDND huyn h9p thâm tra các báo 
cáo trinIi tai ki h9p thur Ba HDND huyn khóa XVIII, 
nhim kS'  202 1-2026 (Thành phn theo giây mO'i). 

Thfr Nàm 
02/12 

07 gi?i 30 phüt, Khám sue khOe nghTa vu quân sir näm 2022 (xã 
Trrc Hung, xã Trirc Ni, Trirc M) tai  Tram Y tê xã Trrc Hung. 

13 giO' 30, Khám sO'c khOe nghTa viii quân sir näm 2022 (xã 
Trrc Khang, xä Trrc Thun) ti Trtm Y t xã Trçrc Thun. 

Thfr Sáu 
03/12 

- 07 giO' 30 phüt, Khai giáng lOp bi duoig kin thüc quc phOng, 
an ninh di tuçlng 4 huyn Trrc Ninh (Thành phân theo giây 
mO'i). 
- 08 giO', Hi nghj Ban ThuO'ng viu Huyn üy. 

14 giO', Hi nghj Ban chp hành Dáng b huyn 1n thu XI. 
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