
LICH CONG TAC TUAN (Tfr ngày 29/11-03/12/2021) 

   

NEJ Sang Chiu 

29/11 
Lath dao  huyn kim tra san xut và cong tác phOng, chng 
djch Covid-19 

Thfr H 30 phñt, Khai giãng lop bi dizO'ng 1 1un chInh tn dãng 
viên mói khóa III näm 2021 (Thành ph.n theo giây mñ). 

ThfrBa 
30/11 

- 08 gi?i, Hi nghj trrc tuyn tuyên truyn, ph bin, triên khai 
thiic hiên Luât Bão ye mOi triièng näm 2020 (Thành phn theo 
giây miii). 
- 07 gi? 30 phüt, Khám sirc khóe nghTa vi quân sir nàm 2022 tai 
trii s& UBND xã Vit Hung. 

- 13 giô 30 phüt, tai  phông hp UBND huyn; H9p thông 
qua Báo cáo tInh hInh thirc hin dir toán thu, chi ngân sách 
huyn näm 2021 và dir toán thu, chi ngân sách Nhà nuâc 
huyn näm 2022 (Thành phn theo giy m?ii). 
- 14 gi?, UBND huyn lam vic vói Doàn kim tra boat 
dng áp dçing, duy tn và cái tin h thng quãn l cht 
krçmg theo tiêu chun Quc gia TCVN ISO 9001:2015 cüa 
tinh (Thành phn theo giy miii). 
- 13 gi 30, Khám süc khOe nghia vi quân sir näm 2022 tai 
tru sâ UBND xà Liêm Hãi. 

Thu Tu' 
01/12 

- 07 giä 45 phüt (02 ngày), HDND tinh ti chüc K h9p thtr Tu 
khóa XIX, thim k' 202 1-2026 (Thành phn theo giây m?i). 
- 07 gii 30 phüt, Khám sirc khôe nghia v11 quân sr näm 2022 (xã 
Tc Dao,  xã Trrc Thanh) tai  trçi sâ UBND xã Trrc Thanh. 

-13 gii 30, Khám süc khOe nghia vi quân sir näm 2022 (xã 
Trrc Tun, TT Cat Thành) tai  tri sâ UBND TT Cat Thành. 
- 14 gi?, Ban Pháp ch HDND huyn hçp thm tra các báo 
cáo trInh tai  k' h9p thu Ba HOND huyn khóa XVIII, 
thim kST 202 1-2026 (Thánh phn theo giây môi). 

Thfr Nãm 
02/12 

07 gi 30 phüt, Khám sue khOe nghTa v1 quân sir nàm 2022 (xã 
Trrc Hung, xã Trrc NOi,  Trirc M5i) tai Tram Y tê xA Trrc Hung. 

13 gi 30, Khám s1rc khóe nghTa vi quân sir 11am 2022 (xâ 
Trirc Khang, xâ Trrc Thun) tai  Tram Y t xâ Trrc Thun. 



/ ?/ 
Ng . / Sang Chiu 

/i Nhà van boa truyn thng LLVT tinh; Dãng üy Quân 
chüc Hi nghj ra Nghj quyêt lânh do thirc hin nhim 

2022 (DIe Ducmg). - 13 gRi 30 phi'it, Hi nghj trçrc tuyên cüa UBND tinh vci 

Thir San 
03/12 

-07 gii 30 phüt, Khai giãng lOp bôi duông kin thüc qu& phàng, 
an ninh dôi tuqng 4 huyn Tc Ninh (Thành phãn theo giy 
m?ñ). 

các huyn, thành phô ye cong tác phông, chông djch Covid-
19 (Thành phân theo giây mOi). 
- 14 giO, Hi nghj Ban chp hành Dãng b huyn 1n thu 

- 08 giO, Hi nghj Ban ThtrOng vi Huyn üy. xi. 
- 08 giO, SO Ni vi to chirc Hi nghj tp huân cong tác van this, 
hru tr (Thành phân theo CV 2488 cUa SO Ni vii). 

- 07 giO 30 phüt, Ban Kinh t- Xã hi HDND huyn h9p th.m 
Thfr Bay tra các báo cáo trInh tti kr hçp thu Ba HDND huyn khóa 

04/12 XVIII, nhim k' 202 1-2026 (Thành phân theo giây mOi). 
- 09 giO, Thizmg trrc HDND huyn h9p thix&ng kS'  tháng 12. 
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