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CHTIONG TRiNH
công tâc thr[ng0U20l9[]()

0 tinh công tiâc cüa Ban Châp hanlL Ban Thuùng W TInh uÿ; càn

cri dè nghi cùa câc huyÇn, thành uÿ, dàng uÿ @c thuQc; câc sô, ban, ngành, tloàn thê

Ban ban hanh trinh tâc 0ll20l9 nhu sau:

Ngàv Thû NQi dung
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(26ntAL) 3 NghiTét duoug lich
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oTntÀLl
4 - Chièu: Hôi nghi giao ban ü:trc tuyén cüa Ban Tô chric Trung uong.
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QSfiiALl
- Sâng: Liên tloàn Lao tl§ng tlnh tông két công trâc nàm 2018.4
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- Chièu: 'ITru gép m[t oâc dàng chi lân]r tlao diÇn Ban Thuùng vU Tinh uÿ quân lÿ chuân bi nghl huu.

5
(30/11AL) 7 - Sâng: Hôi nghi tông két công tâc dân vên nàm 2018.
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(01/124L) -DlcBithu Tlnh ùy du É khânh thành nha mây cüa Công ÿ Lavifood t+i Tây Ninh.

- Sâng: Du Hôi nghitông tét troet rtQng $(KD Vicem 2018 và I-ê§ d-fu 39 n{q ngiy nrfà th-6qg ctu
ngànhXimtug.

- Sâng: Hôi nghi giao ban Uÿ ban Kiêm m câc tinh, thanh uÿ thuôc cum s6 3 cüa UBKT Trung uong.2
7

(02ttzlLL)

- Chièu: Eâng üy ttr6i poann nghiêp tinh tông két công trôc nàm 2018, triên khai nhiÇm qr nàm 2019.

- Sâng: HOi nghi Tông két công téc Công an và phong trào thi tfua'Yi an niù Tô qu6c" nàm 2018.
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(03n2AL)
- Chièu: HQi nehi Ban Thuùng qr Tirü üy ûrào luân Bâo.céo.dânh gi6 tét que công téc nàm 201t, üiên ktrai
phuong huônp nhiêm vp tpng tiim nàm 2019; cho ÿ kiên vê dUthâo Chuong tinh công Éc ntur 2019 cua
BTV, Ban Châp hanh Erâng bô üntu Chuong tinh kiêm ha giânr sat cna Ban Thuùng vp Tlnh ùy nàm 2019.
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rc4fizALl

4 - HQi nghi kiêm tîiêm têp thê Ban Thuong vu Tinh üy nâm 2018 (cà ngày)

- HQi nehiTông két công tâc nâm 2018 do Ban Dân van Trung ucmg tô chüc

- Sâng: HuyÇn üy Lÿ Nhân tô chric Hôi nghi tông két công tâc nàm 2018.

- Sâng: Thtuh üy Phü Lÿ tô chrtc HQi nehi tông két công tâc nàm 2018

- Chièu: Phiên h9p thuùng flrc HDND tinh thang Oltz}lg.
(0sfizAL)
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- T6i: Chuong trinh "Dêm chung tay Tét vi nguùi nghèo và ngr nhân chât dQc da cam" ném 2018
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(06n2ALl 6 - S6ng: Viên Kiêm sât nhân dân tinh tô chûc Hôi nghi trién khai nhiÇm vp nàm 2019.
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(08/12AL) CN - Sâng: Chuong tinh Tét sum vày cho CNLD cô hoàm ctuh kh6 khàn rên dia bàn dnh.
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(0enzAL) 2

- Hôi nghi kiêm diém câ nhân câc dông chi Üy viên Ban Thuùng vu Tinh ùy nàm 2018 (02 ngày,
t4,t5l0la0t9)
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Ngàv Thû N§i dung
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(tut2AL) 4

- Sâng: HOi nehi gëp mét doanh nehiêp FDI tên tlia ban tinh nàm 2019

- Chièu: Dàng uÿ ktr6i cac co quan tintr tô chûc HQi nehitông két cOng trâc nlm 2018 và tl6n nhân HCLD
hengNhi.

t7
$2lt2tül 5 - Sâng: Hôi nehi Tinh uy tông két æn gücrÈm.2018, fiên klrai phuong huûng rùiÇm vp nàm 2019
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(t3n2AL) 6 - S6ng: Lfth d4o dnh di thàm, tàng quà cho câc d6i tuqng hQ nghèo trên ttia bàn tlnh.
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(t4n2AL) 7
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(tsn2AL) CN

- Sâng: Tôa ân nhân dân tinh tô chüc Hôi nghi tône két cOng trâc nàm 2018, tiên khai nhiêm w nàm
2019.
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(t6t12AL) 2
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(t7nzAL) 3

- Hôi nehi tông két công trâc nàm 2018 cùa Ban Chi ttao thuc hiên QCDC tinh, Ban Chl ttgo công tâc
tôn giâo tlnh.
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(18/12AL) 4 - Sâng: HQi nghi tông két cOng tâc thi ttua khen thuong nâm 201E, phrât ttSng phong üào ttri tlua nàm 2019.
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(ten2AL) 5

- Hôi nghi tông két công tâc nàm 2018 cua Ban chl tlao Xây dlrng tô chûc Dàng tloàn ttrê uong câc doanh
nghiÇp tnên dia bàr tinh.
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Ghi chü:
. - Dè ngh! câc co quan, tlon v! clruân bi t6t câc n§i dung phuc vu câc HOi nghi cüa Ttnh

üy, Ban Thuùng vU Tinh üy dârn bâo chât lugng, tién dô.
- Trong qurâ trinh thUc hiên néu c6 ttray dôi së c6 thông bâo sau. C6c huyÇn, thtuih uÿ,

ttâng uÿ lrgc thuQc, câc sô, ban, ngành, doàn tfrê Unn luu ÿ: ngày 2Sl\lnTlg t!àng kÿ lich thâng
0212019 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

No[nhân:
- Câc dông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Cr[n sg dâog, Dâng tloan; câc huyÇn,
tttành uÿ, <lang uÿ tryc thuQc,
- Câc sô, ban, ngành, doàur thê tinh,
- Vàn phông TInh uÿ: Lânh tl4o Vàn phông;
Phông TH, HC, QT; Luu Vàn thu.
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