
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

 

HỘI NGHỊ 

Giám sát củaThường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh về “Công tác quản lý, 

sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị 

trực thuộc trên địa bàn tỉnh” 
 

STT Thời gian Nội dung Người thực hiện 

1 7h30’- 7h40’ 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu 

Ông Đỗ Khắc Hiếu 

Chánh Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 

 

2 7h40’ - 7h50’ Khai mạc Hội nghị 

Ông Phạm Xuân Thăng  

 Ủy viên TW Đảng, 

 Bí thư Tỉnh ủy,  

Chủ tịch HĐND tỉnh 

 

3 
7h50’ - 8h10’ 

UBND tỉnh báo cáo về công tác 

quản lý, sử dụng trụ sở làm việc 

cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội và đơn vị trực 

thuộc trên địa bàn tỉnh. 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

 

4 
8h10’ - 8h30’ 

Trình chiếu phóng sự ảnh thực 

trạng quản lý, sử dụng trụ sở 

làm việc cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị - xã hội và đơn vị 

trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 

Thường trực HĐND 

tỉnh 

5 

8h30’ - 11h00’ 
(Thời gian nghỉ 

giải lao do chủ 

tọa quyết định) 

- Các đại biểu thảo luận. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, 

ngành, đơn vị giải trình. 

 

Chủ tọa điều hành 

6 11h00’ - 11h15’ 

Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu 

tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị thực hiện. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh 

7 11h15’ - 11h30’ Kết luận, bế mạc Hội nghị 

Ông Phạm Xuân Thăng 

Ủy viên TW Đảng,  

Bí thư Tỉnh ủy,  

Chủ tịch HĐND tỉnh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 


