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Thü' Hal 

08/11 

gii 30 phüt; Khai giâng lap bôi drOng dôi tuçlng kt 
nap Dâng khóa IV/2021 

- 09 gia, UBND tinh t churc Hi nghj tlVc  tuyên quán tnçt 
phôi hqp ngành y t, ngành cong an, xác minh thông tin 
cong dan tiêm vc xin phông Covid- 19 (D/c Vinh; lath dao 
Cong an huyn, Phông Y tê, Tmng tam Y t, Phông Van 
hóa - Thông tin) 

- 13 gia 30phüt; UBKT huyn üy kiêm tra vic th1rc hiên 
nhim vii kiêm tra, giám sat và thi hành k5' lut trong Dãng tai 
Dãng üy xã Trrc Dao. 

- 14 gia, B Y t phi hçp vâi B Giáo dic và Dào tao  t 
chirc Hôi nghj tiVc  tuyên dam bão an toân, phông, chng 
Covid- i9 trong các c s giáo dc (DIc Vinh; lânh dao  phông 
Giáo dc và Dâo tao,  Trung tam Y t, Tram  Trng các tram 
Y t xâ, thj trn) 

Thu Ba 
09/11 

07 gia 30 phiit; UBKT huyn üy kiêrn tra vic thirc hin 
nhiêm vu kim tra, giám sat và thi hânh kS'  1ut trong 
Dãng tai  Dâng üy xã Trirc Cuing. 

13 gia 30 phüt; UBKT huyn üy kim tra vic thuc hin 
nhim v11 kiêm tra, giám sat và thi hành k5' 1ut trong Dâng tai 
Dâng üy xã Trirc Ni. 

Thft Tir 

10/11 

- (03 ngay) Ban bâo v, CSSK can b huyn t chirc 
khám, bôi duô'ng src khôe djnh kS'  htng nàm cho can b 
thuôc diên Ban báo v, CSSK can b huyn quân 

- 07 gia 30 phut; UBKT huyn üi kiêm tra vic thirc hin 
nhim vii kiêm tra, giám sat vâ thi hânh k' 1ut trong 
Dáng tai  Dâng ñy Phông Giáo diic- Dào tao. 

13 gia 30 phit; UIBKT huyn üy kim tra viêc thuc hiên 
nhiêm vu kiêm tra, giám sat và thi hành k' 1ut trong Dáng ti 
Dãng üythj trn C L. 

Thu Nm 
11/11 

07 gia 30 phüt, Lath dao  huyn và dai  biu HDND tinh 
tip dan thurng ki (D/c Duy- PCT TT UBND huyn; DIc 
Son- Giám dOc sa Tài nguyên-MOi truang, Dai  biu 
HDND tinh; D/c Thach- Trithng ban Kinh té; lath dao, 

Lath dao  huyn kim tra san xut, cong tác phông chng Covid-
19. 
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uyên viên các ngành lien quan). 

1 
07 gic 30 phut, Hôi nghi Ban chap hanh Dang bô tinh 
(DIe Thüy). 

13 gia 30 phut, Giao ban Thuxing tnrc Huyén uy 
15 gi?i, Giao ban lãnh do UBND huyn. 
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