ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG
Số: 244 /CV-VP

V/v xét nghiệm Covid-19
cho đại biểu tham dự Kỳ họp
thứ năm HĐND tỉnh khóa XVII

Hải Dương, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII;
- Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh.
Thực hiện Thông báo số 327/TB-HĐND ngày 02/11/2021 của Thường
trực HĐND tỉnh về kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ năm
HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Để đảm bảo công tác phòng
chống dịch Covid-19 tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ
2021 - 2026 tổ chức trong thời gian 03 ngày, bắt đầu từ 8h00’ ngày
06/12/2021 tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các
đại biểu tham dự kỳ họp tham gia xét nghiệm Covid-19 trước khi dự họp.
* Thời gian, địa điểm xét nghiệm:
- Từ 8h00’ đến 10h00’ sáng ngày 05 tháng 12 năm 2021 (chủ Nhật)
tại Hội trường tầng 2, Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh (số
45 Quang Trung – thành phố Hải Dương).
Đối với các đại biểu chủ động xét nghiệm, đề nghị thông báo kết quả
xét nghiệm Realtime RT-PCR còn thời hạn trong vòng 72 giờ (tính đến giờ
khai mạc kỳ họp) về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chậm nhất vào
chiều ngày 05/12/2021 (chủ Nhật).
Địa chỉ liên hệ: đồng chí Tăng Thị Phương – Phó Trưởng phòng CTQH
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, điện thoại và zalo số 0913.124.299.
Trân trọng cảm ơn!
Lưu ý: Các đại biểu có lái xe; các sở, ngành, đơn vị có công chức, nhân
viên phục vụ kỳ họp đề nghị tham gia xét nghiệm cùng thời gian trên./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Như kính gửi;
- Phòng HC-QT, Văn phòng UBND tỉnh
(để phối hợp chuẩn bị địa điểm xét nghiệm);
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trưởng, PP – VPĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.
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