
TINH uÿ HÀ NAM
*

séi84 - crrÆu

so ixÔr.i,

0rJN(i, t ,' l'. ..\

J1;

iflJit(..

BÂNC CQNG SÂN v4T NAM

Hà Nam, ng6y 03 thdns 9 ndm 2019

CHTIONG TRiNH
công tâc thÉng9l20l9
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Càn cû Chuong tinh công tiâc nàm 2019 ctnBan Châp hành, Ban Thuong w Tinh
uÿ; càn cü dè ngh! cua câc huyçn, thành uÿ, dang uÿ truc thuQc; câc sfl ban, nganh, doan thê
tinh; Ban Thuong W Tinh uÿ ban hành Chuong tinh công tâc thang 9l2}l9 nhu sau:

Ngàv ThrÊ NQi dung

'01D CN

2 2 xgni É Qu6c khânh 0219

3 3 - D/c Bi thuTinhuÿ hqp Uÿ ban Tuphâp cuaQutic hQi (cangày).

4 4

- S&rg: D/cBithuTinh uÿdi ftftn, tàrgquananntrânctrâtefu Oacam t&r rliabantinh.

- Chifu: Thrùng tgc TInh uÿ nghe Thuùng @c Thantr uÿ Phri Lÿ bâo c{io phuong ân lUa chçn chât tiçu va tién a6 Uri
công TUqng dài l0 cô gÉi Larn Hq; Ban T§ chûc Tinh uÿ bâo câo côrU tâc cân bô. 

-

t t
- S6ng: Thuùng tryc Tinh uÿ tli thàm, chric mùmg môt si5 ftrong tên tlia ban tlnh nhfu ngày khai giang nàm h9c
2019-2020.

- Chièu: D/c Bi thu TInh uÿ làm viÇc voi Ban Thuùng vu Eâng uÿ Công an tlnh.

6 6

- §âtg: flôi nghi truc tuyén tham gia vào dg thào câc nQi dung chuân Ui tông két 5 nàm thuc hiên Quy ché
bàu cù trong Dâng cüa Ban Tô chüc Trung uong.

- Sâng: Phiên h9p Thuùng tr.uc HDND tlnh thrâng 912019.

- Chièu: Thrùng üUc Tinh uÿ nghe Ban crin sg tlang UBND tinh bâo câo Quy ho4ch xây dlmg vung huyÇn
Binh Lpc và Lÿ Nhân.

7 7

8 CN

9 2 - Chièu: D/c Bi thu Tinh uÿ làm viÇc voi Dâng uÿ Quân s1r tinh.

10 3

- Cd ngày: Tèu ban Vàn kiêrL Tîêu ban nhân sg, Thuèrng tgc Tinh uÿ hqp thao luân vè AU thao Dè cuong chi
tiét eâo o{o chinh ni va dè cuong câc b6o câo chuyên dè; công tric oân bô; Thuong @c Tlnh uÿ thào luân vè Quy
ctré tam vifu cua TInh uÿ (diêu chînh theo Quy claé mâu crn Bo'r Bî thr bæt hæth); cho ÿ kién vè câc nQi drmg
tlnh kÿ h-op bât turùng cua HEND tlnh (thâng 9/2019).

11 4
- Sâng: Hôi nghi so két xây dgng nèn quiic phông toan dân giai tiqn 2009-2019.

- Chièu: D/c Bi thuTinh uÿ làm viÇc vôi Ban Thuùng vg HuyÇn uÿ Kim Bàng.

12 t
- Sâng: Truùng trUc Tlnh uÿ nghe Ban NQi chinh Tinh uÿ bâo crâo két qua giài quyét nriéu n4i, ti5 câo dôi voi
cftr m dâng viên.

- Chièu: D/c Bi thu Tinh uÿ gëp mflt Eoan doanh nghiÇp Nhât Ban

l3 6

- Cô ngày: Ban Thuèmg W TInh uÿ thào luân, cho ÿ kién vè AU *rao Dè cuong chi tiét Bâo câo chinh tri và dè
cuong c/rcAaa crâo chuyên dè; nghc Ban cân sg tlàng UBND tinh bâo.crâo Quy hoph xâV gUng vung huyÇn

BhhLUc và Lÿ Nhân; thâo luân vè Quy ché làm viÇc cuaTinh uÿ @ièu chinh theo Quy ché màu cua Bæt Bi
thu bot fuh); cho ÿ kién vè câc nQi dung trinh kÿ hgp bât thuong cua HDND tkth (hang 9/2019); vè công
tâc cirr.bô; Ban Nôi chinh TInh uÿ brâo câo két qua giâi quyét ttriéu n4i, t6 cao.

14 7

15 CN
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Ngàv Thri' NQi dung

16 2
- Hoi
b0lârt

nghi giao ban Thuèng trgc HDND câc tlnh, ttrành phô khu qrc Dông bàng sông Hàng và Duyên hâi Bâc
thübây, nàm 2019

t7 3 - Sâng: Dông chi Bi thu TInh uÿ dôi thoai voi cân m và nhân dtu xâ Chinh Lÿ, huyÇn Lÿ Nhân.

18 4

- Srâng: HQi nghi Ban Châp hàntr Dang bO tinh thâo lu&r, thông qua. Dè cuong chi tiét Bÿ * chinh tri và dè
cuong câc brio câo chuyên dè; Quy ctré Um viÇc cùa Tinh uÿ (tîiêu chînh theo Qtty ché mâu ctta Ban Bi tht
ban hành);thông qua câc nQi dung tinh kÿ hqp bât üruùng cüa FDND tlntr (ttÉng92}l9).

- Chièu: D/c BI thu Tlnh uÿ làm viÇc voi Sô Ké ho4ch & Dàu tu.

19 5 - DU Dar hôi dai biêu toan qu6c M{t trên Tô qu6c Viêt Nam.

20 6

- Chièu: Thtrùng qrc Tlnh uÿ nghe BCS dàng UBND tlnh b9 câg Qtry hoæh xây dlmg và dè xuâ Ari tuoqg Aàu

tu phfoi khu tÎô ttri ttruêc cÂc,xfDuy Hâi, Duy Min[ ttri ttu fông Vàr1 huyên Duy Tr&r và cÉE,vA Irê Hq DAi
Cu-g Ngryên Üy, huyÇn Kim Bâng; ü& dè nrât ttrrrc hien Két hrân cüa Bar Thuùne vp Tinh uÿ vè üæ Aàu tu
xây dpg Trung ütm hành chfnh huyÇn Thantr Liêm; nghe Ban Tô chuc Tinh uÿ Mo câo vè công tâc cân bô.

2t 7

22 CN

23 2
- Sâng: D/c Bi thu Tinh uÿ làm viÇc voi Sô Tài chinh.

- Chièu: D/c Bi thu Tinh uÿ làm viÇc vôi Sô Tài nguyên môi truômg.

24 3

- Sângi Thuùng tryc Tinh uÿ.nghe crâc ttoan giâm sât cüa Ban Thuùng W Tlnh uÿ bâo ceo két quâ giârn $it
viÇc tiên ktrai thUc hiÇn câc Két luân cua Thuùng tryc, Ban Thtrùng W TInh uÿ fiong nàm 21l7,2blS:

- Chièu: D/c Bi thuTinh uÿ làm viÇc voi Ban Quân lÿ câc KCN ttnh.

25 4 - Dông chi Bf thu Tinh uÿ tiép công dân theo Quy dinh lt cüa BQ Chinh tri.

26 5
- Srâng: Kÿ hqp bât thuong cüa HDND tinh khoâ XVm.

- Chièu: D/c Bi thu Tinh uÿ làm viÇc voi Sô Xây dpg.

27 6

- $ânS: HQi nghi Ban Thuôrng vg Ttnh uÿ nghe BCS ttang UBND ttnh bâo câo Quy h94ch xây dtrng và dè
yuât chü truong tÎâu tu phân khu tlô thi_thu§c câc xâ Duy Hài, Duy Minh, thi trân Dông Vàn, huyÇn Duy
Tiên và câcy,â,Lê Hô, D4i Cuong, Nguyën Ûy, huyÇn Kim Bàng.

- chièu: Thuùng tnrc Tinh uÿ nghe Ban Tô chrtc Tinh uÿ bâo câo vè công tâc cân bO.

28 7

29 CN

30 2 - Chièu: HQi nghi thü truông câc co quan nQi chinh tinh qg t[Il20l9.

- Dè ngh! câc co quan, dcrn vi chuân bi tôt câc nôj dung phuc vg câc HQi nghi cùa
Tinh ùy, Ban Thuômg vu Tinh ùy ttâm bào chât lugng, tién dô.

- Trong quâ trinh thgc hiÇn néu c6 thay dôi sê cô thông bâo sau. Câc huyÇn, thành
uÿ, dang uÿ tr.uc thuQc, câc sô, ban, ngành, doà,n thé tinh luu ÿ: ngày 2slglz}ig ttàng ky
lfch thang l0l20l9 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Ghi chü:

Noi nhân:
- Câc dàng chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Can sU dâng, Dang tlofui; câc huyÇn,
thanh uÿ, tlang uÿ trUc thuQc,
- Câc so, ban, ngành, dofui thê tinh,
- Vàn phông Tinh uÿ: Lânh rl4o Vàn phông;
Phông TH, HC, QT; Luu Vàn thu.

Vàn ThÉng




