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Hà Nam, ngÇy @l thdng 02 nàm 2019 ,

CHTIONG TRiNH
công tâc thân g 0212019

trinh công trâc nàm 2OI9 cüa Ban Châp hành, Ban Thuôrng
nghi cüa câc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ tryc thuôc; câc sq
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Càn cû Chucrng
vU Tinh uÿ; càn cü dè

ban, ngành, doàr ttré tinh; Ban Thuèrng vu Tinh uÿ ban hành Chuong ûinh công tâc
0212019 nhu sau:

Ngàv Thrfr NQi dung
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Q7nzAL)

6
- Srâng: D/c Bô truong BQ Nông nghiêp & PTNT vè t<ièm ûa tinh hinh san xuât qr Chiêm xuân tai
tinh
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Q8,t12AL)
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Nghi Tét Nguyên tlân Kÿ Hqi 2019
(tùrngày 02t02t201e -10t02D01 *J[rïTji,:iig ch+p dén hét ngày mùng 6 thâng

3
(29n2AI\ CN

4
(30t124L) 2 - 14h00': Thuèmg truc Tinh uÿ thàm ttQng viên câc don vi tarc Tét.

5
(0r/0t Ar) 3

6
(02101Ar,) 4

7
(03/0lAL) 5

8
(04/014L) 6

9
(05/01Ar,) 7 - Chièu: Tông duyÇt chuong rinh Lê hôi Tich Dièn nàm 2019.

10
(06/0lAL) CN

- Sâng 7h15': Lânh il4o tinh di kiêm tra sàn xuât dàu nàm và dy Lê phât ttQng Tét nông cây t+i cérc

huyÇn, thành pn6. @/c Bï thu: huyên Lÿ Nhân, D/c Phô Bi thü TTTU: thành phii Phù Lÿ, D/c Chti
tich UBND tinh: huyÇn Duy Tiên)

11
(071014L)

2 - Sâng: Lê HOi tich tfièn Dqi Son 2019.

12
(08/0lAL) 3 - Sâne (7h30'): Thàm chüc Tét mQt s6 doanh nghiêp tên <tia bàn tinh.

13
(0el0lAL) 4 - Kiêm ta công trâc chuân bi lê khai hQi Chùa Tam Chüc 2019.

14
(10/014L)

5 - Tông duyÇt chuong tinh rê pnat hong tlèn tà Thuon 92019
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(11/014L)

- th00': Lë fmi hQi Chùa Tam Chric xuân Kÿ Hqi 2019
16

(t2t0tAL) 7
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Ngày Thüt NQi dung

18
(14l01AL) 2 - 20h0': Lê hQi Phât luong Erfc Thanh Trân dèn tran thucrng nàm 2019.

19
(15/0rAL) 3

- Sâng: HQi nghi Ban Thtrong vU Tinh uÿ Ban cân sg Dang UBND tinh bâo câo rà soât tinh hinh thlrc
hiÇn quy hopch, khai thâc, ctré Uién khoâng sân k*ru v.uc Tây Déry 9âc huyÇn Kim BfuE, Thanh
Liêm, ttè ryât câc phugng 6n xü lÿ dâm bâo khai thâc hiÇu quâ gân voi bào vê ctuF à6|an môi
tuhg, chuân bi câc tlièu kiên tô chüc Vesak 2019 và thUc hiên câc mpc tiêu phât triên bèn vüng
cüa tinh.
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(1610lAL) 4
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(t7tÛtAL) I

22
(18/0rAL) 6

- Sâng: HQi nghi Ban Thuùng w Tinh uÿ nghe Ban Tô chüc Tinh uÿ bâo câo vè Dè ân sâp.*"p,
kiên toan tô chirc bÇ mây câc co quan tham mm giüp viÇc Tinh üy, thanh üy theo Quy tlinh sô 04-

QDi/TW, ngày 2517D018 cua Ban Bi thu; Dè ân tô chrîc, bô mrôy tltùng Chinh t! tinh theo Quy ttinh
s6 Og-QOffW, ngày 1311112018 cua Ban Bf thu; cho ÿ kién vè viÇc dânh giâ, xép lopi chât tuqng tô
chüc co sô dâng, dàng viên nàm 2018.
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(2010lAL) CN
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Q2t0tAL)
3 - Chièu: Doan Doanh nghiÇp cùa JCCI (Nhât Ban) vè khâo sât môi tnrong itâu tutai tinh.

27
(231014L) 4

28

Q4t0tAL)
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- Srâng: Hôi nghi Ban Thuùng vg Tinh uÿ nghe Ban cân sg ttang UBND tinh bâo câo: vè viÇc dièu
chtnh Quy hopch chi tiêt xây d1mg tÿ lê l/500 Khu tlô th! môi quy mô 150ha thuôo Quy ho4ch chi
tiét xay 4Ung ty lê 1/2000 Khudô thi Bâc Châu Giang, thành pnO fnri Lÿ; quy hopch sü dgng <tât

và két n6i tre tàng liên quan dén Khu v.uc l, khu Wc 2 theo Quy hopch 518 trên tlia ban huyÇn
Thanh Liêm.

Ghi chü:
- Dè nghi cérc co quan, tton vi chuân bi tôt câc nQi dung phuc vg câc HÇi

ngh! cüa Tinh üy, Ban Thuèrng W Tyh üy dâm bâo chât lugng, tién dô.
- Trong quâ trinh thgc hiÇn nêu c6 thay cIôi së cô thông bâo sau. Câc huyÇn,

thanh uÿ, dang uÿ @c thuQc, câc sô, ban, ngành, doàn tfrê tintr luu ÿ: ngày
25/0212019 dàng § llch thrlng 312019 voi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc dèng chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Cân sy d*rg, Dang ttoan; câc huyÇn,
thành uÿ, <lang uÿ trpc thuQc,
- Câc sô, ban, ngàu:h, doàm thê tinh,
- Vàn phông Tinh uÿ: Lânh t14o Vàn phông;
Phông TH, HC, QT; Lrnr Vân thu.
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