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LCH CONG TAC TUAN (Tr ngày 01/11-05/11/2021) 

Sang 

30 phüt, UBND tinh t chirc Hi nghj trirc tuyn vâi 
iè huyn, thânh phô ye cong tác phông, chông djch Covid- 19 

(D/c Thüy, d/c Duong, Thânh viên BCD phOng, chông djch 
Covid-19 huyn). 

Chiu 

14 giô, Thu&ng trirc HDND huyn h9p thu'ô'ng k' tháng 11. 

- 08 gR (02 ngày), Doân kim tra cüa Sâ Ni vii kim tra vic 
thirc hin các quy djnh ye to chirc b may, xây dirng dê an vj 
trI vic lam, so lucing ngixôi lam vic và lao dng hgp dông 
trong tri.r&ng mâm non, tiêu h9c, THCS, Trung tam Giáo dic 
nghê nghip-GDTX huyn. 
- 08 gR, Doân Thanh tra ChInh phü lam vic vó'i UBND 
huyn thông qua biên bàn lam vic ye cong tác quân 1 dâu tu 
xây dirng co bàn vâ quãn 1, sir diing dat dai giai doin 2010-
2020 (Thành phân theo Giây mdi). 

08 gi, Doàn giám sat cOa TT HDND huyn giám sat vic 
"Quân l các khoân thu, dóng gop näm h9c 2021-2022 và 
cong tác phOng, chông djch Covid- 19 tai  trumg Mâm non 
Tri.rc Dai. 

- 14 gi, ti phông h9p UBND huyn; Hi nghj lien tjch thng 
nhât ni dung, chu'oiig trInh kS'  h9p thu Ba HDND huyn 
khóa XVIII, nhim kS'  2021-2026 (Thânh phân theo giây 
rni). 

- 13 giô' 30 philit, Hi nghj Ban chap hânh Dáng b huyn lan 
thir 10. 

- 14 gi, Doàn giám sat cüa TT HDND huyn giám sat vic 
"Quán l các khoãn thu, dóng gop näm h9c 2021-2022 và 
cOng tác phông, chông djch Covid-19 t.i tru'ông Mâm non 
Truc M. 

- 14 giô 30 phüt, ti Ban chi huy QS huyn; Hi nghj hip 
dông cüa Tiéu ban khánh tiêt, thi dua vâ tuyên truyên trong 
din tap KVPT huyên nàrn 2021 (Thành phân theo giây môi). 



I  

Sang Chiu 

I  

- 07 
ttp 
vn 

ru'ó'ng 

gb, tai Bô Chi huy QS tinh, Hop Hôi dông nghia vu 
sir tinh (D/c Du'ong; Chi huy Tru'ng BCHQS huyn, 

Cong an huyn). 

gi? 30 phñt (02 ngày), t?i  Ban CHQS huyn; BCD din 
KVPT huyn 1uyn tp phân domn các hi nghj din tp 
hânh Co chê (Thành phân theo giây rni). 
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09 gi? 45 phüt, tii Sâ Tài nguyen- MT; Hi nghj thm djnh 
kê hoach sfr dung dat näm 2022 (Thânh phân theo giây mdi). 

13 gi 30 phüt, Giao ban Thu'ng trirc Huyn üy. 

15 giô, Giao ban lãnh dto UBND huyn. 
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