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CHTIOI{G TRiNH
công tâc thâng 8/2018

Càn cü Chuong trinh công tâc nàm 2018 cüa Ban Châp hành, Ban Thuùng
W Tinh uÿ; càn cri dè ngh! cüa câc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ trgc thuôc; câc sô,
ban, ngàntr, doàn thê tinh; Ban Thuèrng vU Tinh uÿ ban hành Chuong tinh công
tirc théng 8/20 1 8 nhu sau:

Ngàv Thri' NQi dung

'01/8 4

2 t
- Sâng: Phiên hçp Thuùng tgc HEND tlnh thâng E/2018.

- Chièu: Thuèmg trUc Tinh üy nghe Ban Chi tî+o tô ghüc lÇ ky niêB 115 nâm ngày sinh ttèng chi Luong
Khânh ThiÇn bâo câo chuong trinh, câc nQi dung chuân bi tô chrfc I,ê § niÇm.

3 6 - Sâng: Lânh tt4o ttnh Iàm viÇc voi Viên kinh té nông nehiêp hüu co.

4 7

5 CN - 8h00': Irê ttrai truong Sân golf Kim Bâng.

6 2
- Sâng: Thuùng trUcTlnh üy nghe Üy ban Kiém tra Tinh üy bâo câo ké hoech thtrc hiÇn Két luân giâm sât
cùa Doàn công tâc s6lZS.

7 3
- Sâng: Doàn công tircTl4 cua Bô Chinh ti vè Um viêc vôi crâc don vi (hæthtty Phù Lÿ, HuyQn ùry Kin
Bærg, BW Dang tty Công æt tinh, Dàng itoan MTTQ tinh) thæKé hoæh (ngày 07-09/8/2018).

8 4

- Sâng: Thuùng tyc TInh üy nghe Ban Tô chüc Tinh ùy bâo crâo két qua thâm dinh câc Dè ân sâp xép b§
mây cüa MTTQ và câc tloan thê chinh ti - xâ hQi tlnh thUc hiên Chuong tinh hành rlQng s6 s4-CTrlfU,
ngày 3lt0lD0l8 cùa Tinh üy; công tâc ctruân Ui Eai hÇi HQi Nông dân tinh nhiÇm kÿ 2018-2023.

- T6i: Chuong trtnh Trao hgc bông "Châp cânh uôc md' n[m 2018.

9 t - Srâng: Bé giang lôp cao câplÿ Iuân chfnh ti hÇ không t$p trung t?i tinh.

10 6

- Srâng: HQi nghi Ban Châp hanh Dang bO tinh (mù rQng) so két giüa nhiÇm ky thuc hiÇn Nehi quyét Osi
h§i Dâng bO tinh Èn ttrü XD(
- Chièu: Thuùng truc Tlnh üy nghe Ban ciân sg tlang LJBND tlnh bâo c6o tinh hinh thUc hiÇn ké hopch dàu
tu công trung h4n cüa tinh giai tlo3n 2016-2020.

11 7

t2 CN

13 2
- Dèng chi Bi thu Tinh ùy tham du lop Uèi auong câp nhât kién thric a6i vOi c6c ttàng chi Üy viên Trung
uong Dàng khôa XII (tit ng6y I 3- I 8/8/20 I 8)

t4 3

15 4

t6 t



2

Ngàv Thû NQi dung

t7 6

18 7

19 CN

20 2 1,
2l 3 - Cnièr, HOi nghi Ban Thuùng w Tinh uy nÉe Ban T6 chüc Tlnh'rÿ bâo câo tét qua tfrâm 6rf, U" Oè en sÉp

*rp UO mây cua MTIQ và cac doàn thê ctrlntr ti - xâ hQi ttnh thUc hiÇn Chuong ütnh hành tl§ng s6 S4-

CTr/TU, n$y 3lt0lD0l 8 cua Tinh uy; công trâc cnuân Ui Dêi hQi Hôi Nône dân tinh nhiêm ky 2018-2023.

22 4 - Sâng: Dei hQi Thi tlua quyét ürftre hrc luqng vii tang drh grai rloan 2013-2018.

23 3
- Sâng: Hôi nghi Ban Thuùng w Tinh üy tiên khai két luân giâm sât cüa Doàn công tln s6lZS cua Ûy ban

KiêmtaTrunguong.

24 6 - Sâng: Hôi nghi Thuùng tuc Tinh üy nghe Ban crtn qr tlâng UBND tinh bâo câo ttè xuât phuorg ân sâp

xép hi tô chüô, bô mây oüa crâc Hôi xâ h0i, HOi nghè nghiÇp ûên tlia ban ttnh thuc hiên Nghi quyét Trung
uong 6, Trung uong 7 (kù6a Xtr).

25 7

26 CN

27 2

28 3
- Sâng: Hôi nghi Ban Thuôrng w Tinh üy nghe Ban can sg dang LJBND tinh bâo qâo tinh htnh quy ho3ch, tÎàu
tu xây dUng câ,c dU ân lûu dô thi, khu nhà ô tnên ttia ban ttràrù ph6 Phù Lÿ, huyên Duy Tiên, Kim Bàng.

29 4

30 5 - Sâng: HQi nehi Ban Thuèmg w Tinh û nghe Ban crân sp tfang UBND tlntr bâo câo phuong rân sâp xép Iai tô
chüc, bQ mây cùa câc Hôi xâ hôi, Hôi nghè nghiçp trên dia ban tinh thuc hiên Nehi quyét Trung uong 6,
Trung ucmg 7 (kh6a Xtr).

31 6
- Sâng: Hôi nehi Tinh üy tông két 10 nàm $uc hiên.chi ttri s6 zt cüa Bô Chinh tri Gh6a x1 vè tiép tuc tàng
cuùng lânh dAo, chi tl+o công téc phông ch6ng và kiêm soât ma tuy tong tùrh hinh môi.

Ghi chü:
- Dè ngh! câc co guffi, don v! chuân bi tôt câc n§i dung phuc vq câc Hai

ngh! cüa Tinh üy, Ban Thuùng vu Tinh üy dâm bâo chât luqng, tién dq.
- Trong qua tinh thgc hiÇn néu cô thay itôi së cô thông bâo sau. Câc

huyÇn, thành uÿ, clang uÿ ür;c thuQc, câc sô, ban, nganh, doàrn thê tinh luu ÿ:
ngày 241812018 dàng lcÿ lich thâng 912018 voi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc dông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Cân qr dâog, Dâng doàn; câc huyÇn,

thành uÿ, tltuig uÿ trUc thuQc,
- Câc sfl ban, ngàurh, doàn ttrê tinh,
- Vàn phông Tinh uÿ:

+ Lânh dpo Vàn phông,
+ Phông TH, HC, QT,
+ Lrnr Vàn thu.
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