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Càn cir công tâc nàm 2019 cüa Ban Châp hành, Ban Thuùng
vu Tinh uÿ; ciin cri dè nghi cüa câc huyÇn, thành uÿ, dâng uÿ t4rc thuQc; câc sô,
ban, ngành, dc,àn thé tinh; Ban Thuùng vu Tinh uÿ ban hành Chucmg trïnh công tâc
thâng 712019 nhu sau:

ôi;'A{o,*

Ngàv Thû NQi dung

'0117 2 - Chièu: H§i ngh! giao ban trpc tuyén cüra Ban Tô chürc Trung ucrng.

2 3 - Chièu: H§i nghitr:yên truyèn kÿ hSp thür'9 cüra HDND tinh

3 4

- Sâng: HÇi nghi Ban Châp hành Dâng bô tinh cho ÿ kién vè câc nQi dung Dâng Eoan IDND tinh, Ban cân
sy rlang UIIND tinli bâo câo, trinh tai kÿ hqp thü'9 HDND tinh khoâ XVü; thâo lufn, danh giâ két quà công
tac 6 thang <lâu nàm 2019.

- Chièu: Thuông tru'c Tinh uÿ làm viêc v6i Tông cpc Thông kê vè công tâc cân bQ.

4 5 - Phiên lrgp trçrc tLryén so két công tac 6 thmrg cIàu nàrn 2ü9 crtaChinh phü (câ ngày).

5 6

- Sâng: HQi ngh; bâo câo viên trgc tuvén flrâng 712019 do cÿc Vô Vàn Thu'ong, Uÿ viên BC! Truông Ban
Tuyên giâo Trung uong chir tri.

- Sâng: Hqp Dâng uÿ Quân khu 3

6 7

7 CN

8 2
- Dai h§i I'ITTQ tinh nhiÇm kÿ 2019-2024 @gày 08,09/7/2019); phiên khai mqc Dqi hôi: Sâng ngày
091712019

9 3
- Chièu: Hop Ban.chi dao Câi câch hành chinh tinh danh giâ két quâ công tâc 6 thang dàu nàm, nhiÇm vp
công tâc 6lhang dâu nàm.

10 4 - Kÿ hsp tlr[r 9, HDND tinh khoâ XVIII (tùngày 10-12/7/2019)

l1 5

12 6

- Chièu: H,)i ngh! Thuông trpc Tinh uÿ nghe Ban cân sp tlâng I-IBND tinh, HuyÇn uÿ Thanh Liêm bâo
câo Dè ân thành lâp thi tiân huyÇn ly cüa Thanh Liêm gân vôitinh hinh thUc hiÇn quy ho4ch Trung tâm
hàr*r chinh huyÇn Thanh Liêm.

13 7

t4 CN

15 2

16 3
- Sâng: H§i nghi so két công tâc 6 thâng dàr"r nàrn 2019 cûaBan chi dao QCDC và BCD công tâc tôn giâo

tinh.

t7 4
- Sâng: Liàr cloài Lao d§ng tinh tô c.hü'c kÿ niÇrn 90 nàm ngày thanh lap Công tloàn Viêt Nam và tl6n
nhQrr Huân chuong Lao cIQng h4ng nhât.
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Ngàv Thü NQi dung

18 5

- Sâng: H§i nghiTinh uÿ so két 05 nàm thuc hiÇn Chi thi sô :S-CT/TW cria BQ Chinh tri và Chi thi
sô Zs-CfifU 

"üu 
Bun Thuông vu Tinh ùy vè tang cuùng sg lânh dao cùa Eâng dôi vôi công tâc tiép

dân và giâi quyét khiéu n4i, tô câo.

19

20

6

7

- Sâng: HQi ngh! Ban Thuùng vs Tinh uÿ nghe Ban cân s1r tlâng UBND tinh, HuyÇn uÿ Thanh Liêm bâo
câo Dè ân thành lâp thi trân huyQn ly cùa Thanh Liêm gân vôi tinh hinh thgc hiÇn quy ho4ch Trung tâm
hành chinh huyÇn Thanh Liêm.

2t CN

22

23 3

24 4 - Sâng: Hôi nghi TTTU giao ban vôi khôi MTTQ và câc rloàn thê chinh trixâ hôi tinh.

25 5 - §âng: Hôi nghi Ban Thuông vp Tinh uÿ nghe BCS clâng UBND tinh bâo câo Quy ho4ch xây dpg và
ttè xuât chfr truong dàu tu phân khu <lô thithuQc câc xâ Duy Hâi, Duy Minh, thi trân Dông Vàn, huyÇn
Duy Tiên và câc xâ Lê Hà, Dai Cuong, Nguyên Üy, huyÇn Kim Bâng.

26 6

27 7

28 CN

29 2

30 3

31 4
- Sâng: HQi ngh! Ban Thuông vu Tinh uÿ nghe Ban cân sg dâng TIBND tinh bâo câo Quy ho4ch xây
dp'ng vùng huyÇn Binh LUc và Lÿ Nhân.

Ghi chü:
- Eè nghi câc c<v quan, dcrn vi chuân bi tôt câc nQi dung phuc vu câc Hôi

nghi cüa Tinh üy, Ban Thuong vU Tinh üy dâm bâo chât lugng, tién dô.
- Trong quâ trinh thuc hiên néu cô thay dôi së cô thông bâo sau. Câc huyÇn,

thành uÿ, dâng uÿ truc thuQc, câc sô, ban, ngành, doàn thé ünh luu ÿ: ngày
251712019 dàng kÿ lich thâng 812019 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
-À- Câc dông chi Tinh uÿ viên,

- Câc Ban Cân sy dâng, Dâng doàn; câc huyÇn,
thành uÿ, dâng uÿ truc thuôc,
- Câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh,
- Vàn phông Tinh uÿ: Lânh d4o Vàn phông;
Phông TH, HC, QT; Lm Vàn thu.
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Vàn ThÉng
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