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LICH CONG TAC TUAN (Tn' ngày 08/11-12/11/2021) 

   

1i:,; 
Sang Chieu 

30 phüt; Khai giâng 1p  bi throng di tuqng kt 
Dâng khóa IV/202 1 

- 13 gi 30 phüt; KT huyn üy kirn tra vic thc hin 
nhiêm vu kiêm tra, giám sat và thi hành k 1ut trong Dâng tai 
Dáng üy xâ Trirc Dto. 

Thtr Hal - 09 giè, UBND tinh t chirc Hi nghj trirc tuyên quán trit 
- 14 giô, B Y t phM hqp vâi Bô Giáo diic và Dào tao  t 

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

chüc Hôi nghj trrc tuyên dam bão an toàn, phông, chng 
dan tiêm vàc xin phông Covid- 19 (Die Vinh; lãnh dao  Cong 

Covid- 19 trong các ca s& giáo dic (Die Vinh; lãnh dao  phông 
an huyn, Phông Y tê, Trung tam t, Phông Van boa - 

Giáo dic và Dào tao,  Trung tam th, Tram  TrnOng các tram 
Thông tin) 

Y t xã, thj trn) 

- 14 gR, Dng chI BI thu Tinh üy dr Ngày hi Dai  dioàn kt 

Thu Ba 07 gi? 30 phiit; UBKT huyn üy kim tra viêc thuc hiên toàn dan tc tai  Khu dan cu Trn Phü, xã Trung DOng. 

09/11 
nhiêm vu kiêrn tra, giárn sat và thi hành k5' 1ut trong Dãng 
tai Dáng tty xã Trirc Cuthng. 

- 13 gi 30 phüt; UBKT huyn üy kirn tra vic thrc hin 
nhiêm vu kim tra, giám sat vâ thi hânh k$' 1ut trong Dãng tai 
Dâng üy xã Trirc Ni. 

- (03 ngay) Ban báo v, CSSK can b huyn t chic khárn, 
bOi duong sic khOe djnh kS'  hang nãm cho can b thuOc  din 

Thu Tir Ban bão v, CSSK can b huyn quán 13 gRi 30 phüt; UBKT huyn üy kim tra vic thçrc hin 
nhim v11 kiêm tra, giám sat và thi hành k$' 1utt trong Dâng tai 

10/11 - 07 gi? 30 phüt; UBKT huyn üy kim tra vic thirc hin 
nhim vii kiêm tra, giám sat và thi hành k Iut trong Dâng 

Dãng üy thj trn Co L. 

tai Dáng üy Phông Giáo dçic- Dâo tao. 

- 07 gR 30 phüt, Lânh dao  huyn vâ dai  biu HDND tinh 

Thur Nãm fip dan thung kS'  (Die Duy- PCT TT UBND huyn; Die 
Son- Giám doe Si Tài nguyên-MOi truè'ng, Dai  biu HDND 

14 gRi 30 phüt; UBND huyn t chüc Hi nghj nghim thu k5 
thut dir an câi tao,  nâng cp duông Khang- Thun (Thành 

11/11 tinh; Die Thach- Trithng ban Kinh tê; länh dao,  chuyên viên phân theo giây miii). 
cac ngành lien quan). 



Sang Chiêu 
I, 

TI1$ao 

• 

:;.j  .:.. j
30 phüt, tai UBND tinh; Hôi nghi thâm dinh Báo 

ngh Len cuu tien kha thi Dr an xay dirng tuyen duang b9 
Djnh -Lac Quân -Dung b yen biên (D/c Diiang). 

Thu Sáu 
12/11 

- 07 gRi 30 phüt, Hi ngh Ban chip hành Dãng b tinh (Die 
Thüy). 

- 08 gR'c, Hi nghj Uy ban MTTQ huyn 1n thir VII, nhim 
kS' 20 19-2024 (DIe Ng9c). 

13 gii 30 phüt, Giao ban Thu&ng trrc Huyn üy. 

15 gi, Giao ban lãnh d2lo UBND huyn. 
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