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LId CONG TAC TUAN (Tu ngày 08/11-12/11/2021) 

   

Sang Chiu 

7 gi 30 ph&; Khai giâng 1p bi du'oig di tu9llg kt 
khóa IV/202 1 

UBND tinh t chr'rc Hi nghj trrc tuyên quán trit 
hçcp ngânh y té, ngánh cong an, xác mirth thông tin 
dan tiêrn vàc xin phông Covid- 19 (D/c Vinh; lânh dao 
an huyn, Phông Y tê, Tmng tarn Y t, Phông Van 

Thông tin) 

- 13 gi 30phüt; UBKT huyn üy kim tra vic thrc hin 
nhiêm vi kiêm tra, giám sat và thi hành k 1ut trong Dáng ti 
Dãng üy xã Trirc Dro. 

- 14 gRi, B Y t ph& h9p vii B Giáo dijc và Dâo tro to 
chirc Hi nghj trrc tuyn darn báo an toàn, phông, chng 
Covid- 19 trong các co sâ giáo dic (D/c Vinh; lânh dao  phông 
Giáo dic vâ Dào tao, Trung tarn Y tê, Tram TruO'ng các trrn 
Y t xã, thj trn) 

Thir Hal 
08/11 

np Dâng 

- 09 gRi, 
phi 
cOng 
Cong 
hóa - 

Thü'Ba 
09/11 

07 giô 30 phCit; UBKT huyn iy kim tra vic thirc hin 
nhiêm vii kirn tra, giárn sat và thi hânh k 1u.t trong 
Dãng tai  Dáng Cry xã Trirc Cixông. 

- 14 giô, Dng chI BI thu Tinh Cry dr Ngây hi Dui doàn kt 
toàn dan tc tri Khu dan cu Trn PhCr, xã Trung DOng. 

- 13 gi 30phCrt; UBKT huyn Cry kirn tra vic thrc hin 
nhiêm vu kiêrn tra, giárn sat và thi hành k' 1ut trong Dâng ti 
Dâng Cry xâ Trirc Ni. 

Tht Tur 
10/11 

- (03 ngày) Ban bâo v, CSSK can b huyn t chCrc 
khám, bôi dung sCrc khôe djnh kST hang nãrn cho can b 
thuc din Ban bão v, CSSK can b huyn quãn 

- 07 gR 30 phCrt; UBKT huyn Cry kiêrn tra vic thi:rc hin 
nhim vi:i  kiêm tra, giám sat và thi hành k' 1utt trong 
Dâng ti Dáng Cry Phông Giáo diic- Dào tto. 

13 gi 30 phCrt; UBKT huyn Cry kim tra vic thi:rc hin 
nhiêm vi:i  kiêrn tra, giám sat và thi hành k 1ut trong Dáng ti 
Dâg Cry thj trân Co Lê. 

Thur Nám 
11/11 

- 07 giô! 30 phCrt, Lãnh dio huyn và dii biêu HDND tinh 
tip dan thung k (D/c Duy- PCT TT UBND huyn; D(C 
Son- Giám dôc SCr Tâi nguyên-MOi truông, D?i  biêu 
HDND tinh; D/c Thch- TruCrng ban Kinh tê; lãnh do, 
chuyên viên các ngành lien quan). 

Lânh dao huyn kim tra san xut, cong tác phông chng djch 
Covid- 19. 
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-) b8i'gio, tal S Khoa hoc va Cong nghê, Hôi nghi tap 
h{thn ye viêc triên khai hoat dông quan ly, kiêm tra va 

ám sat ISO hanh chinh cua cap huyên dôi vrn xä, thi trân 
trên dja bàn tinh närn 2021 (Thành phân theo giây môi). 

Thu Sáu 
12/11 

- 07 gi? 30 phñt, I-Ii nghj Ban chp hành Dâng b tinh 
(D/c Thüy). 

- 08 giô', Hi nghj Uy ban MTTQ huyn lan thü VII, 
nhim kS'  20 19-2024 (D/c Ng9c). 

13 giè' 30 phüt, Giao ban Thu?ing trirc Huyn üy. 

15 gi, Giao ban lãnh do UBND huyn. 
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