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   * Thứ 2, ngày 29/11/2021 

  8h00’ Đ/c Oai PVP tham gia đoàn thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh, tại phòng họp số 2 trụ sở HĐND-UBND tỉnh. 

  8h00’ Đ/c Tuấn PVP tham gia đoàn thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh, 

tại Sở Tài nguyên - Môi trường. 

  14h00’ lãnh đạo Văn phòng  tổ chức hội nghị triển khai các nội dung 

tham mưu, giúp việc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. 

  * Thứ 3, ngày 30/11/2021  

  8h00’ Đ/c Tuấn PVP tham gia đoàn thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh, 

tại Sở Tài chính. 

  13h00’ lãnh đạo Văn phòng tham dự hội nghị giám sát việc giải quyết 

kiến nghị cử trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, tại phòng họp số 1 trụ sở 

HĐND-UBND tỉnh.  

  * Thứ 4, ngày 01/12/2021  

  8h00’ Đ/c Oai PVP tham gia đoàn thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh, tại Công an tỉnh. 

  13h30’ Đ/c Tuấn PVP tham gia đoàn thẩm tra của Ban KT-NS HĐND 

tỉnh, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  Lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo, thực hiện và cho ý kiến một số nội dung, 

chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.  

  * Thứ 5, ngày 02/12/2021 

  8h00’ Đ/c Oai PVP tham gia đoàn thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND tỉnh, tại phòng họp số 2 trụ sở HĐND-UBND tỉnh. 

  14h00’ Đ/c Oai PVP tham gia đoàn thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND tỉnh, tại phòng họp số 2 trụ sở HĐND-UBND tỉnh. 

  Lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo, thực hiện và cho ý kiến một số nội dung, 

chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. 

   * Thứ 6, ngày 03/12/2021 

   8h00’ CVP họp với các trưởng phòng và trưởng các bộ phận tham mưu, 

giúp việc kỳ họp; Lãnh đạo Văn phòng làm việc theo chương trình công tác. 

 



  * Thứ 7, chủ nhật ngày 04-05/12/2021 

  Cơ quan bố trí làm thêm giờ phục vụ kỳ họp. Các phòng có kế hoạch làm 

thêm giờ báo cáo nội dung công việc, số người tham gia trước khi thực hiện. 

    Căn cứ tình hình hoạt động trong tuần, nếu có công việc đột xuất lãnh đạo 

Văn phòng báo cáo Trưởng, phó Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh trước 

khi thực hiện./.  

Ghi chú:  

                      - Trực thứ 7, chủ nhật: Ngày 04/12 và 05/12/2021 

    - Lãnh đạo Văn phòng: Đồng chí Trần Thanh Oai 

  - Lái xe: Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng. 
 Nơi nhận:     
- TTHĐND tỉnh; 

- Phó Ban HĐND tỉnh;  

- CPVP; CV; Đội xe 

- CV; 

- Đội xe. 

 

 

 

 

 

 

 


