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Ngàv ThÉ NQi dung
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Sang: HQi ngh! lân thri 4 Uÿ ban MTTQ tinh khoâ XVI, nhiÇm kÿ ZOtg-2024

Chièu: Ban Thuong ru Dâng uÿ Công an tinh tô chrîc Hôi nghi kiêm diêm nâm2020

3 5

Sring: Tinh uÿ tô chüc HQi nghi hgc tfp, quân triêt, triên khai thpc hiÇn Nghi quyét Dai hôi tlai biêu Dâng bQ
tinh lânüûXX, nhiÇm § 2020-2025

Chièu: HQi nghi Ban Thuông vu Tinh uÿ thào luf,n, cho ÿ kién vè Chuong tinh công tiic, Chuong rinh kiêm
tra, giâm sât, Chuong trinh PCTN nâm2021cfra BTV, Ban Châp hanh Dâng bô tinh và công tic can U6

4 6

Srâng: H§i nghiDang uÿ Quân sptinh raNghiquyét tanh d4o thgc hiên nhiêm vp nàm 2021

Ban Thuong qr HuyÇn uÿ Kim Bang tô chirc Hôi nghi kiêm <liêm nàm 2020 (ngoy 04-05/12)

Ban Thuong vp HuyÇn uÿ Thanh Liêm tô chûc HQi nghi kiêm diêm nâm 2020 (ngay 04-05/12)

5 7

6 CI\i

7 2 Kÿ hçp mn tnt l8 (Kÿ hçp thuùng l§ cuôi nàm) cùa HDND tinh khoé XYlll (2 ngay, tùr ngay 07-05/12)
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9 4

Ban Thuùng vu Thanh uÿ Phü Lÿ tô chüc H§i nghi kiém ttiêm nâm2020 (ngay 09,10/12)

Ban Thuong qr HuyÇn uÿ Binh Luc tô chüc Hôi nghikiém diém nàm 2020 (ngqy 09-10/12)

Ban Thuong vu Dâng bô Khôi câc co quan tinh tô chric Hôi nghi kiém tfiém nâm2020 (ngay 09,10/12)

Chièu: Ban Thuong W Dang bç Khôi Doanh nghiêp tinh tô chüc Hôi nghi kiêm <Iiém nàm 2020

10 5 Eai hôi thi dua yêu nuoc toan qui5c (02 ngày: O9,lO/l2l2O2O)

1l 6
Srâng: LJBND tinh tô chric Hôi nghi trién khai Nghl quyit cua IDND tinh và giao Ké ho4ch nàm 2021

Chièu: HQi nghiTinh uÿ tông két công tac kiém ha, giâm sât nâm2020

t2 7 Ban Thuùng w Thi uÿ Duy Tiên tô chüc Hqi nghi kiém tliém nâm2020

Càn cü Chuong trinh công tâc nâm 2020 cüa Ban Châp hành, Ban Thuong vg
Tinh uÿ; càn cü dè nghi cüa câc huyÇn, thanh uÿ, dang uÿ tgc thuôc; câc sq ban,
ngành, doan thé tintr; Ban Thuèrng 4r Tinh uÿ ban hanh Chuong tinh công tâc théng
1212020 nhu sau:
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Ngàv Thü' NQi dung

Hôi nghi toan qu6c tông két công tac phông chông tham rùüne tù khi thanh lap Ban Chi tlao Trung uong vè

phôngchông ür-am nhüng (}llOZDOl3)dén nay (diém càu û.uc tuyén t+i tinh)

13 CN

l4 2

Dèng chi Bi thu Tinh uÿ du Hôi nehi Èn thû 14 Ban Châp hanh Trung uong khôa Xll (Tùt ngày 14-
19/12/2020)

Ban Thuong vp HuyÇn uÿ Lÿ Nhân tô chüc HQi nghl kiêm diém nàm 2020 (ngay 14,15/i12)

15 3 HQi nghitông két công üâc quôc phông dia phuong nâm2020

t6 4
Hçi nghitông két công tâc xây dung phong trào toan dân bâo vÇ an ninh Tô qu6c nâm2020, triên khai
phong trào bào vÇ an ninh Tô qu6c nâm2021
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18 6 UBND tinh tô chûc Hôi nehi gàp m[t crân bQ cao câp quân ttôi nehi huu, nghi công ùâc trên dia ban

19 7

20 CN
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22 3 Thuong trUc Tinh uÿ tii thàm, chric mtmg môt sô giâo xri trên tlia ban tinh nhân dlp I-ê Ciang sinh nàm 2020

23 4

Sâng: H§i nehi Tinh uÿ tông két công tâc nQi chinh, câi câch tu phâp và PCTN nâm2020

Chièu: HQi nghi Ban Thuèmg vp Tinh uÿ nghe Ban cân sy tlang UBND tinh bâo câo cârcOô rtn Quy ho4ch
do Công ty CP Tâp ttoan T&T nghiên criu, ttè xuât

24 5

Thành uy Phü Lÿ tô chr?c HQi nghi tông két công tâc nâm2020,triên khai nhiÇm W trQng tâm nàm 2021

Thi ûy Duy Tiên tô chric H§i nghi tông két công tâc nâm2020,triên khai nhiêm w teng tâmnâm2021

25 6

26 7

27 CN

28 2

29 3

30 4

31 5

Huy§n üy Kim Bàng tô chr?c H§i nghitông két công tiâc nàm 2020, trién khai nhi§m vu treng tâannâm2021

Chièu: Dông chi Bf thu Tinh üy tiép dân dinh § thâng tZt2OZO.

Sâng: H§i Cuu chién binh tinh tông két công tiâc HQi nàm 2020

G{p mat Hôi tuong lînh nghi huu quê huong Hà Nam

Hôi nehi kiêm
28,29/12/2020)

diém tflp thê và câ nhân câc dàng chi uÿ viên Ban Thuong qr Tinh uÿ nàm 2020 (ngcy

srâng: Tinh uÿ tô chüc Hsi nghitông két công tâc nâm2020,triên khai nhiêm vU treng tâm nàm 2021

* G.hi chü:
- Dê nghi câc co quan, don vi chuân bi tôt câc nsi durrg phuc 4r câc Hsi

nghi cüa Tinh üy, Ban Thuong w Tinh üy ilâm bâo chât lugng, ùé, aO.
- Trong quâ trinh thgc hiÇn néu cô thay dôi së cô thôn['bâo sau. Câc huyÇn,
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thi, thành uÿ, dâng uÿ tr.uc thu§c, câc sô, ban, ngàrnh, doàn tfrê tinfr luu ÿ: ngày
2711212020 dàng § llch th,lng 0ll202l vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc dông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Dang doàn, Ban Cân sy tlang;
- Câc huyÇn, thi, thanh uÿ, dang uÿ tr.uc thuQc,
- Câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh,
- Ltru VPTU.
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