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/3O phüt; Khai giâng 1p  bi dung di tuçmg kt 

- 13 gi? 30phüt; UBKT huyn üy kiêm tra vic thrc hin 

. khóa IV/202 1 
nhim vii kiêm tra, giám sat và thi hành kS'  1ut trong Dãng tai 
Dâng üy xã Trirc Dto. 

ThIr Hal - 09 gi, UBND tinh t chüc Hi nghj trirc tuyên quán trit 
- 14 gi, B Y t ph& hqp vth B Giáo ditc và Dào tao 

08/11 
phi hqp ngành y t, ngành cong an, xác minh thông tin Cong 

chüc Hôi nghj trrc tuyên dam bâo an toàn, phông, chng 
dan tiêm vac xin phOng Covid- 19 (D/c Vinh; lãnh do Cong 

Covid- 19 trong các ca s giáo dic (D/c Vinh; lãnh dao  phông an huyn, Phông Y té, Trung tam t, Phông Van hóa - 
Giáo dic và Dào tao,  Trung tam Y t, Tram  Tnthng các tram Thông tin) 

x, thj trn) 

- 14 gi, Dng chI BI thu Tinh üy dr Ngày hi Dii doàn kt 

ThIi' Ba 07 gièr 30 phñt; UBKT huyn üy kim tra vic thijc hiên toàn dan tôc tai Khu dan cu Trn Phñ, xã Trung Dông. 

09/11 
nhiêm vu kiêm tra, giám sat và thi hành kST 1Utt trong Dáng 
tai Dâng üy xã Trirc Cuing. 

- 13 gi 30 phüt; UBKT huyn üy kiêrn tra vic thirc hiên 
nhim v11 kirn tra, giám sat và thi hành k 1ut trong Dáng tii 
Dâng üy xâ Trirc Ni. 

- (03 ngày) Ban báo v, CSSK can b huyn t chirc khárn, 
bôi duô'ng sirc khOe djnh k' hang näm cho can b thuc din 

Thir Tir Ban báo v, CSSK can b huyn quãn 13 gi? 30 phüt; UBKT huyn üy kim tra vic th1rc hiên 
nhiêm vu kiêm tra, giám sat và thi hành kS'  1ut trong Dâng tai 

10/11 - 07 gii 30 phiit; UBKT huyn üy kim tra vic thirc hin Dâng üy thj trn C L. 
nhim vii kiêrn tra, giám sat và thi hành k 1ut trong Dâng 
tai Dâng üy Phông Giáo dye- Dào tao. 

- 07 gi 30 phüt, Lãnh dao  huyn và dai  biêu HDND tinh 

Thtr Nãm tip dan thuthng kS'  (D/c Duy- PCT TT UBND huyn; Die 14 giô 30 phüt; UBND huyn t churc Hi nghj nghim thu k 

11/11 
Son- Giám doe Sà Tâi nguyên-Môi tru0ng, Dai  biêu HDND 
tinh; Die Thach- Tru&ng ban Kinh tê; lãnh dlao,  chuyên viên 

thut dur an cái tao,  nâng cp di.thng Khang- Thun (Thành 
phân theo giây miii). 

các ngành lien quan). 
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gio 30 phut, tai UBND tinh, Hôi nghi thâm dinh Bao 
.' o nghiên cuu tiên kha thi Du an xây dung tuyên ducing bô 

Nam Djnh -Lac Quân -Dithng b yen biên (DIc Duong). 

- 07 gR 30 phüt, Hi nghj Ban chp hành Dâng b tinh (D/c 
Thüy). 

- 08 gR, tai  phông h9p UBND huyn; Si Khoa hçc và Cong 
Thu Sáu ngh lam vic vâi UBND huyn v hout dng khoa h9c cong 13 giô 30 phuut, Giao ban Thithng trirc Huyn üy. 

12/11 ngh trén dja bàn huyn (Lãnh dto UBND huyn, Thành 
viên HD KHCN huyn). 

15 gi, Giao ban lãnh d?o  UBND huyn. 

- 08 giè', Hi nghj Uy ban MTTQ huyn 1n thu VII, nhim 
k' 20 19-2024 (D/c Ngçc). 


	Page 1
	Page 2

