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Càn crl Chuong üành công tâc nàm 2018 cùa Ban Ch,âp hành, Ban Thuàng

vp Tinh uÿ; càn cri dè nghi cüa câc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ trUc thu§c; câc sÔ,

ban, nganh, doà,n thê tinh; Ban Thuôrng vq Tinh uÿ ban hành Chuong ûinh công

tirc 6120L8 nhu sau:

Ngàv ThÉ NQi dung
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2 nghi tông tét thuc phâp lênh công
t

quoc phông quan14h00': khuvàtùrhbâo su.nàm24 vÇhiÇnHÔi4

- Doàn công tâc cüa Ban Kinh té Trung ugng do dông chi Cao !üc
làm viêc uà n rn tho tinh vè viÇc tông t<ét 10 nâm thgc hiçn Nghi

Phât làm Truong ttoàn vè klrâo sôt và
quyét frung uongT khôa X vè nông

nghiêp, nông dân, nông thôn (cà ngày).

Sâng: HuyÇn üy Duy Tiên tô chirc HQi ngh! so t<ét gita nhiÇm kÿ thUc hiên Nghi

nhiêm lci/ 2015-2020

quy& Dni hôi Eang bô3

- Sâng: HuyÇn üy Kim Bâng tô chüc HÔi ng[ri so két gffia nhiÇm kÿ thUc hiÇn Nghi

huyên nhiêm kÿ 2015-2020.
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- Sâng: HOi nghi
hiên Nehi quyêt

h6a nôngnghrêp
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Sâng: HuyÇn Duy Tiên tô
tletchuânNTM nàm 2017

vaNhâtlao nhâncông huyÇntl6nLÂ Huân BârrgHengchric chuong tlôngnhân
rul clt
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trtrc IDND tinh thang 6n0ft.- Sâng: Phiên hgp Thuong

két giu'a nhiÇm kÿ thuc hiên Nehi quyét Dar hçi EânS bÔ- Sâng: HuyÇn üy Binh Lgc tô chûc H§i nghi so

huyÇn nhiêm kÿ 2015-2020.
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Ngàv Thûr NQi dung

nâm2020,tàm ntrin ttén nâm 2030.

t4 5 - sâng: Hôi nehi Tinh üy tông tét Nghi quvét s6 zz-Nqrnv và chl ttri s6 36 cùa BÔ chinh tri.
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- Sâng: HOi nehi g6p mët, d6i ttroei Doanh nehiêp nàm 2018.

- Dâng
bô kh6i

ùy Kh6i co quan ttnh tô chüc Hôi ngh! so t<ét gita nhiêm lcÿ thuc hiên Nghi quyét Osi hôi Dâng
nhiÇm ky 2015-2020.

- Séng: Huyên try Lÿ Nhân tô chrtc Hôi nghi so tét gira nhiêm kÿ thgc hiÇn Nghi quyét Osi hôi Dane bô

huyÇn nhiêm ky 2015-2020.
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- Sâng: Hôi nehi Ban Thuùng_vp Tinh üy nghe B.*-"ân sg ttâng LrBND tinh bâo câo tlânh giâ két quâ giüa

nhiêm lcÿ thUc hiÇn Nghi quyét Ot cua Tinh ùy vè t!ây mpnh câi crâch hành chfnh, tgng tâm là thü tuc hanh

chinh và nâng cao ctrÉt tüqng cân bô, công ôhüc, viên chüc,.nguùi ttrmg dàu co quan, don vi giai tlo4n

2016 - 2020; hçp BCD câi câch hành chinh tlnh dê dânh giâ kêt quâ 6 th6ng dâu n[m 2018.
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2l 5 - Sâng: HOi nghi TInh üy tông t«ét tO nàm thrrc hrÇn NQ TW 7 ktroâ X vè nông nghiêp, nông dân, nông thôn.
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- Sâng: Hôi nehi Ban Thuômg vu Tinh üy nghe Ban 9ân sg tlang LJBND tinh bâo câo dânh giâ két quâ giüa
nhiÇm kÿ ttrrrc triÇn Ngtri quyét 07 cua Tinh üy vè Aây mnnh phât triên thuong mai - dich vu, trgng tâm là
dich vu chât luqng cao câp vùng vè y té, ttào t4o nguôn nhân luc và du lich giai tlopn 2016 -2025.
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- Sâng: Hôi nehi Ban Thuùng vg Tinh üy thâo lufn, cho ÿ kién câc nQi dung Dang tloan HDND tinh và
BCS Dàng UBND tinh chi dgo trlnh kÿ ho.p giita nâm - IDND tinh kh6a XVIII.
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28 - Sâng: Hôi nghi thü tuông ci{c co quan nQi chlnh quÿ [In0fi.
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- S6ng: Hôi nehi Ban Thuùng W Tlnh üy thào l.ufn, cho ÿ kién vào dg thào Bâo câo.kiêm tfiêm giita nhiÇm

kÿ tt trc hiÇn Nghi quyét Oai hQi Dâng æ Tinh Ên thri XIX, câc Nghi quyét chuyên ttè cüa Tinh üy.
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Ghi chtl:
- Dè nghi cérc co quan, clon v! chuân bi tôt câc nQi dung ptruc vç câc H§i

ngh! cüa Tinh üy, Ban Tn--uong vg Tinh üy ttâm bâo chât lugng, tién d0.
- Trong qua frinh thgc hiÇn néu cô ttray «tôi së cô thông bâo sau. Câc

huyÇn, thfuh uÿ, dang uÿ tr.uc thuQc, câc sô, ban, ngà,nh, doàn tfrê tintr luu ÿ:
ngày 251612018 ilàng § llch thane 71201

Noi nhân:
- Câc ttông chi Ttnh uÿ viên,
- Câc Ban Cân sU dâng, Dfuig tloàn; câc huyÇn,
thành uÿ, dâng uÿ tr.uc thuQc,
- Crâc sô, ban, ngà,nh, doàn thê dnh,
- Vàn phèng Ttnh uÿ:

+ Ltuih tleo Vàn phông,
+ Phông TI{, HC, QT,
+ Luu Vàn thu.
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