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HĐND TỈNH VĨNH PHÚC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2021 
 

LỊCH LÀM VIỆC 

CỦA TRƯỞNG BAN, PHÓ BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH 

 

* Thứ 2, ngày 18/1/2021 

- Trưởng Ban: Tham gia Hội đồng lựa chọn đề tài khoa học cấp tỉnh tại 

Sở khoa học và Công nghệ. 

- Phó Trưởng Ban: Đi thực tế xem xét những tồn tại hạn chế, khó khăn 

vướng mắc đối với những kiến nghị của cử tri chưa giải quyết, hoặc chưa giải 

quyết dứt điểm từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay. 

* Thứ 3, ngày 19/01/2021 

- Trưởng Ban: Tham gia Hội đồng lựa chọn đề tài khoa học cấp tỉnh tại 

Sở khoa học và Công nghệ; Tham dự một số hoạt động tại thành phố Phúc Yên 

địa phương nơi đại biểu ứng cử. 

- Phó Trưởng Ban: phối hợp chuẩn bị nội dung giúp Thường trực HĐND 

tỉnh tổ chức buổi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 

2016 - 2021 đến nay với các nội dung chưa giải quyết, chưa giải quyết dứt điểm. 

* Thứ 4, ngày 20/01/2021 

Trưởng Ban, Phó trưởng Ban: phối hợp chuẩn bị nội dung giúp Thường 

trực HĐND tỉnh tổ chức buổi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay với các nội dung chưa giải quyết, hoặc chưa giải 

quyết dứt điểm. 

* Thứ 5, ngày 21/01/2021 

Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban làm việc tại cơ quan: Xây dựng chương 

trình giám sát, chương trình công tác năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội. 

* Thứ 6, ngày 22/01/2021 

- Trưởng Ban: Tham gia Hội đồng lựa chọn đề tài khoa học cấp tỉnh tại 

Sở khoa học và Công nghệ. 

- Phó Trưởng Ban làm việc tại cơ quan: Xem xét tổng thể chương trình 

công tác của Ban năm 2021. 

Nơi nhận: 
- TTHĐND tỉnh; 

- LĐ Ban VHXH; 

- CPVP; CVTH; 


