
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH
 VÀ HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:           /CV-VP
Về việc xét nghiệm Covid-19

trước khi tham gia phục vụ kỳ họp 
thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII

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

Hải Dương,  ngày        tháng  6  năm 2021

          
 Kính gửi: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc tổ chức xét nghiệm 
SARS-CoV-2 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đại biểu tham dự kỳ họp 
thứ nhất, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Để đảm bảo công tác phòng 
chống dịch Covid-19 tại Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 tổ chức từ ngày 29/6 đến ngày 30/6/2021 tại Trung tâm Văn hóa 
Xứ Đông (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương), Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan cung cấp danh sách cán 
bộ, nhân viên được phân công phục vụ kỳ họp tại Trung tâm Văn hóa Xứ 
Đông để cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm Covid-19 (riêng Văn phòng UBND 
tỉnh bao gồm cả nhân viên Nhà khách phục vụ cơm trưa cho các đại biểu khách 
mời tham dự kỳ họp). 

Danh sách (bao gồm họ và tên, năm sinh, đơn vị công tác) gửi về Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (số 45 Quang Trung – thành phố Hải 
Dương) muộn nhất vào ngày 26/6/2021 để tổng hợp qua đồng chí Tăng Thị 
Phương – Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, điện thoại và 
zalo số 0913.124.299, địa chỉ email: tangphuongtd@gmail.com.

* Thời gian, địa điểm xét nghiệm:

- Từ 7h30’ sáng ngày 27 tháng 6 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).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Như Kính gửi;
- Sở Y tế, CDC Hải Dương (để phối hợp 
thực hiện);
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trưởng, PP – VPĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Khắc Hiếu

mailto:tangphuongtd@gmail.com


VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH
 VÀ HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:           /CV-VP
Về việc xét nghiệm Covid-19

trước khi tham dự kỳ họp 
thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII

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

Hải Dương,  ngày        tháng  6  năm 2021

          
Kính gửi: Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc tổ chức xét nghiệm 
SARS-CoV-2 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đại biểu tham dự kỳ họp 
thứ nhất, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Để đảm bảo công tác phòng 
chống dịch Covid-19 tại Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 tổ chức từ ngày 29/6 đến ngày 30/6/2021 tại Trung tâm Văn hóa 
Xứ Đông (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương), Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
khóa XVII tham gia xét nghiệm Covid-19 trước khi tham dự kỳ họp.

* Thời gian, địa điểm xét nghiệm:

- Từ 7h30’ sáng ngày 27 tháng 6 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).

Địa chỉ liên hệ: đồng chí Tăng Thị Phương – Chuyên viên Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, điện thoại và zalo số 0913.124.299, địa chỉ email: 
tangphuongtd@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú: Nếu đại biểu có lái xe riêng, đề nghị đồng chí lái xe tham gia xét 
nghiệm cùng thời gian trên. 

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Như Kính gửi;
- Sở Y tế, CDC Hải Dương (để phối hợp 
thực hiện);
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trưởng, PP – VPĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Khắc Hiếu

mailto:tangphuongtd@gmail.com


VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH
 VÀ HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:           /CV-VP
Về việc xét nghiệm Covid-19

trước khi tham dự kỳ họp 
thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII

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

Hải Dương,  ngày        tháng  6  năm 2021

          

Kính gửi: Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc tổ chức xét nghiệm 
SARS-CoV-2 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đại biểu tham dự kỳ họp 
thứ nhất, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Để đảm bảo công tác phòng 
chống dịch Covid-19 tại Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 tổ chức từ ngày 29/6 đến ngày 30/6/2021 tại Trung tâm Văn hóa 
Xứ Đông (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương), Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng đề nghị các vị đại biểu tham dự kỳ họp thứ 
Nhất HĐND tỉnh khóa XVII tham gia xét nghiệm Covid-19 trước khi tham dự 
kỳ họp.

* Thời gian, địa điểm xét nghiệm:

- Từ 7h30’ sáng ngày 27 tháng 6 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).

Địa chỉ liên hệ: Đồng chí Tăng Thị Phương – Chuyên viên Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, điện thoại và zalo số 0913.124.299, địa chỉ email: 
tangphuongtd@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú: Nếu đại biểu có lái xe riêng, đề nghị đồng chí lái xe tham gia xét 
nghiệm cùng thời gian trên. 

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Như Kính gửi;
- Sở Y tế, CDC Hải Dương (để phối hợp 
thực hiện);
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trưởng, PP – VPĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Khắc Hiếu

mailto:tangphuongtd@gmail.com
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