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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 29 tháng 11 năm 2021 
 

LỊCH LÀM VIỆC 

LÃNH ĐẠO BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH 

 
 

* Thứ 2, ngày 29/11/2021:  

Phó trưởng Ban làm việc tại cơ quan: Hoàn thiện việc tham gia góp ý vào 

Đề án phát triển đối với lĩnh vực Y tế theo đề nghị của Tỉnh ủy; báo cáo các nội 

dung Ban đã thẩm tra sơ bộ với Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị nội dung 

tham gia phiên giám sát do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức về kết quả giải 

quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh. 

* Thứ 3, ngày 30/11/2021: 

Phó trưởng Ban tham gia phiên giám sát do Thường trực HĐND tỉnh chủ 

trì về kết quả việc giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2 HĐND 

tỉnh. Nghiên cứu tài liệu, hồ sơ chuẩn bị công tác thẩm tra các dự thảo nghị 

quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực của Ban. 

* Thứ 4, ngày 01/12/2021: 

Phó trưởng Ban làm việc tại cơ quan: nghiên cứu tài liệu, hồ sơ chuẩn bị 

công tác thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực Ban được 

phân công, trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. 

* Thứ 5, ngày 02/12/2021: 

Phó trưởng Ban chủ trì điều hành hoạt động thẩm tra 04 dự thảo nghị 

quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (Cả ngày tại phòng họp số 2 trụ sở HĐND 

- UBND tỉnh).  

* Thứ 6, ngày 03/12/2021: 

Phó trưởng Ban làm việc tại cơ quan: Xây dựng dự thảo báo cáo thẩm tra 

các nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.  
 

* Trong tuần Trưởng Ban nghỉ ốm; Phó Trưởng Ban thực hiện một số 

công việc khác do Thường trực HĐND tỉnh phân công./. 

Nơi nhận: 
- TTHĐND tỉnh; 

- LĐ Ban VHXH; 

- CPVP; CVTH; 


