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CHIIONG TRiNH
công tâc thâng5l20l8

trinh công tâc nàm 2018 cüa Ban Châp hành, Ban ThuÙng

nghi cüa câc huyÇn, thfuih uÿ, dang uÿ tr.uc thuÔc; câc sÔ,

t'il:i,

h,j,ty

vr,r Tinh uÿ; càn cri
ban, ngàmh, doàun thê tinh; Ban Thuèrng vU Tinh uÿ ban hanh Chuong trinh công

tac thâ.ng 512018 nhu sau:

Ngàv Thti' NQi dung

'01/5 3 Nghi ngày Qu6c té Lao tlQng

2 4

3 5 - th00': Lê aOn Beng xép hang di tich quôc gia tlflc biÇt và khai h§i chùa Dçi Son nâm 2018

- Chièu: Hôi nehi Ban Thuôrng

vôiVàn phông IDND&UBND
vs Tinh üy cho ÿ kién vè Oè rân thi dièm hqp nhât Vân phông HuyÇn üy

huy§n Thanh Liêm; công tâc chuân bi DAi h§i Liên ttoan Lao ttQng tinh.

- Dông chi Bi thu Tinh ùy du Hôi nghi Trung umg 7 (kh6a XII) tùr ngày 05-121512018.

4 6

5 7

6 CN

7 2 - Hôi nghi tiép xüc cù tri cüa Doan DBQH tinh truÔc lcÿ hqp (cd ngày).

I 3

9 4

10 5
- Sâng: HQi ngh! th6ng nhât nQi dung churrng trinh lcÿ hqp giila nâm và phiên hqp Thâng 5/2018 cüa

IDND tinh.

11 6

t2 7

- Chièu:
+ 16h00': Thù tuong Chinh phü vè üram thiét ché vàn h6a, môt s6 khu nha @ danh cho công nhân t4r KCI'I

DàngVàn.
+ 18h00': Hôi nghiThù tuong Chinh phü làm viÇc voi Ban Thuong vU Tinh ùy.

13 CN
- S,âng (8h00'): Chuong trinh Thù tuong Chinh
nghiÇp vung ttàng bàng sông Hông nàm 2018.

phü gap go, tt6i thoai vsi công nhân lao tlQng câc khu công

t4 2

15 3

- Sâng: Hôi nehi Ban Thuèmg vu Tinh üy làm viêc vÔi Ban Thu&ng qr HuyÇn üy

nhiâ;kÿ tfruc friçn Ngt i quvét Eai hôi Dang b0 tinh Ën thû xDL câc Nghi quvêt
Blnh Lpc vè t<ét qua giiia
chuyên dè cua Tinh üy và

nghiquvét dai hÔi ttàng bÔ huyÇn nhiÇm ky ?.015-2020.

t6 4
Srâng: H0i nghi Ban Thuùng w Tinh

gt i qrvét Eai hQi

üy làm viÇc voi Ban Thuèmg vu Huyên ù.y Duy Tiên vè két quâ giiia
É*e UO finh Èn thû XDÇ 

"ec 
Nghi quyét chuyên dè cüa Tinh üy vànhiêm kÿ thUc

nghi quyét ttar
hiên N

Ih0i ttâng b0 huyên nhiêm kÿ 20 5-2020.
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a
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Ngàv Thr? NQi dung

t7 f,
- Sâng: HÔi nehi Ban Thuèrng w Tinh üy làm viÇc voi Ban Thuùng w Huyên üy Thanh Liêm vè két quà
giüa nhiÇm kv;lhuc hiên Nghi quyét osi hôi Dane m tinh tàn ttni XD( câc Ngtri quvét chuyên dè cüa Tinh
üy và nghi quyét dsi h§i tlâng bô huyên nhiêm Uy ZOLS-ZOZO.

18 6 Ngày l8-19/5: D4i hôi ttai biêu Công doàntinh HàNam tàn ttui XII, nhiÇm ky2018-2023.

t9 7

20 CN

2t 2 t

22 3 gitia nhiÇm § thsc hiÇn Nghi quyét Opi
an tinh nhiÇm ky 2015-2020.

an tinhH0i so dânh tétSrâng: nghi ùyDàng Công két, gta quà
tinh Ën rhû Nbôh0i Dâng xlx, shi Deiquyét h0i bôDang Công

23 4

- HÔi nghi Ban ThuÔmg vu Tinh 9y nghe Ban ciân sy dâng TJBND tinh bâo câo drânh giâ két quâ thrrc hiÇn
Nghi quyét sô o+ cua rinh riy, 5âho[ch cua UBND tinlu câc Chuong rtnh, Dè an vë oày d111;Ët riâ;
công nghiçp hô tq, 

"té 
UrérL ché t4o, tao nèn tâng phât tiên công nghiep'voi t6" AO cao và b5, 

"ü,ù 
giai doan

2016-2025.

24 5
- Srâng: HÔi nghi Ban Thuùng w Tinh üy làm viÇc vôi Ban Thuômg w Huyên ùy Kim Bang vè két quâ eiita
nhiÇm rÿ.my:-t iê, Nghi quyêt Dai hôi Dang b§ tinh lân thû xDL câc Nghi quyét chuyên ttè cûa rinï üÿ và
ngh! quyêt dai hQi <Îâng bô huyÇn nhiêm kt 2015-2020.

25 6 üy nghe Ban cân sy tlang
thitrên ttia ban thành phô

TJBND tinh bâo câo tinh hinh quy hopch,
Phü Lÿ.

Ban TinhSâng: H0i nghi Thuong w-toau hI cac an triên doxây dung 4r phât

26 7

27 CN

28 2

29 3

- HQi nghj Ban Thuèmg vp Tinh,üy nghe Ban cân sg tltuig UBND tinh bâo câo tlanh giâ két quâ thgc hiÇn
Nghi quyét s6 o5 cua rinn,iy, «é lioach cua UBND tlnh, ùc Chuong mnf,,oè an ;è dey manh công'nghiip
!r!a nông nghiêp, tao ttQf p!â phât tiên nhanlL bèn viing nông nghiçp nông thôn tinf, ffeNam giai-ttoan
2016-2025, ttinh huong tlên 2035 (câ ngày).

30 4 - Tiép xric cütri và hgp tô Aai Uiêu IDND tirlr (Càng6y)

31 t
giiTa nhiÇm §
ùy, Nghi quyét
nehi quyét dai

ngh! cüa Tinh üy, Ban Thuôrng
H0i

Trong quâ toinh thyc Câc
huyÇn, thành uÿ, clang uÿ truc thuQc, câc sô, ban, ngà,nh, doàn tfrê tinh luu ÿ:

Ghi chü:
- Eè nghi câc c0 quan,

ngày 2515/2018 dàng § lich th,âng
Noi nhân:
- Câc <tèng chf Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Crln sU dâng, Dàng doan; câc
ttrành uÿ, tlàng uÿ trgc thuQc,
- Câc sô, ban, nganh, doàn ttrê tinh,
- Vàn phông Tinh uÿ:

+ Lânh rlpo Vàn phông,
+ Phông TH, HC, QT,
+ Luu Vàn thu.

don vi chuân bi tôt câc nQi d.rrg phuc vp câc
uu Ti$ üy <tâm bâo chât lugng, tién dQ.
hiên nêu c6 thay itôi së cô thông bâo sau.

612018 vôi Vàn phông Tinh uÿ.
T/L BAN TIilIOI{G

PHÔNG
vu

huyÇn,

àn ThÉng




