
ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND 
TỈNH HẢI DƯƠNG

VĂN PHÒNG

Số:        /CV-VP
Về việc Thông báo một số nội dung 
phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các vị đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Thực hiện ý kiến Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh tại phiên họp lần thứ 7 - Thường trực HĐND tỉnh ngày 30 tháng 11 năm 
2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thông báo 
một số nội dung phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-
2026 như sau:

1. Do tình hình dịch bệnh Covid-9 tiếp tục diễn biến phức tạp, Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh không tổ chức ăn trưa tập trung trong các ngày diễn 
ra Kỳ họp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ có trách nhiệm thanh toán 
chế độ ăn cho đại biểu tham dự kỳ họp.

2. Để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại kỳ họp được an toàn, 
Văn phòng tổ chức xét nghiệm Realtime RT-PCR và Test nhanh COVID-19 cho 
toàn thể đại biểu tham dự, các đối tượng phục vụ đại biểu, phục vụ kỳ họp thứ 5 
HĐND tỉnh khóa XVII:

2.1. Xét nghiệm Realtime RT-PCR:
- Từ 8h00 đến 10h00, ngày 05 tháng 12 năm 2021 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Trụ sở Cơ quan HĐND-UBND tỉnh (Số 

45 Quang Trung, thành phố Hải Dương). 
2.2. Test nhanh COVID-19:
- Từ 7h15 đến 7h45, ngày 07 tháng 12 năm 2021 (Thứ ba).
- Địa điểm: Tầng 1, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (Đường Tôn Đức 

Thắng, thành phố Hải Dương).
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo để các vị đại biểu 

HĐND tỉnh, đại biểu khách mời và các đối tượng phục vụ kỳ họp biết, thực 
hiện./. 
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Như kính gửi;
- Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh (để phối hợp 
chuẩn bị địa điểm xét nghiệm);
- Lãnh đạo và Chuyên viên VP Đoàn ĐBQH 
và HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Khắc Hiếu
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