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công tâc thâng9l20l8

uong ûinh công tâc nàm 2018 cüa Ban Châp hành, Ban Thuèrng
vU Tinh uÿ; càn cü dè nghi ctla cérc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ tr.uc thu§c; câc sfl
ban, ngà,nh, doàr ttrê tinh;
tâc thâng 912018 nhu sau:

Ban Thuong 4r Tinh uÿ ban hanh Chuong trinh công

Ngày ThÉ NQi dung
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- Doan lânh dao tinh tti xric tién ttàu tu t4r Hàn Quôc nàm 20lS (tù ngqy 03-09/9/2015)

Nghi bù ngày Qu6c khrflnh 0219
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- Thuèmg trUc Tlnh üy tli thàm, chüc mtmg môt s6 truong trên ttia bàn tinh nhân dip ktai giàng nàm hgc
moi 2018-2019.
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- Sâng: HOi nehi quân tiêg giao nhiÇm vu tâp truân Uèi duông cho c6n bô ttnm gia diên têp lùu qrc phông
ttrü tinh nâm 201E.
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Chièu: Thuùng tuc Tinh üy iti khâo sât môt s6 vi fi t4i huyÇn Kim Bàng (Khu du lich T@t Ctnic, Bênh viên
Lâo Khoa,...).
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- Srâng: Hôi nehi Ban Thuèmg vu Tinh riy kiêm diêm tflp ürê gan Thuong vu Tinh ùy và gâ nhân câc tîàng
chi Thuèmg tuc Tinh üy théo Thông bâo sô 464-TBNBKTTW, ngày l6t7t20l8 cüa Üy ban Kiêm tra
Trung uong.

- Chièu: Hôi nghiBan Thuèmg vu Tinh üy thào luên thuc hiên câc nQi dung kién nehi theo Thông bâo sô

464-TBNBKTTW, ngùy 16t7t2018 cüa Üy ban Kiêm tra Trung uong vè viÇc quy ho4ch A bô nhiêm cân
b§, chü tuong giao tlât vôi du ân Tô hçrp Khâch s4n Muong Thanh, thào luên câc nôi dung dièu chinh

Quy ché hm viêc cüa Ban Châp hanh Dang bQ tinh nhiêm ky 2015-2020; nghe Dàng ttoan H§i Nông dân

tinh bâo c6o công tâc chuân bi Dar hôi nhiêm kÿ 2018-2023.

13 5 - Srtng: Phiên hqp Thuong t4rc IDND tinh thâng 9D018

t4 6
- Srâng: Hôi nehi Tinh ùy tông két 10 nàrn thuc hiên Chi thi si5 21 cùa Bô Ch(nh tri (lùôa $ vè tiép $c tàng
cuèrng lânh tt4o, chi t14o công tâc phông ch6ng và kiêm soât ma tûy trong tinh htnh moi.
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Ngàv Thrrir NQi dung
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- Sâng: Hôi nghiTinh üy
chién lugc bâo vê tô qu6c

tông tét l0 nàm thuc hiên Nehi quyét s6 zuNqfnv cua BQ Chinh hi kùôa X vè
üongtinh hinh m6i.
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- Sâng: Hôi nghi Tlnh üy thông qua bâo câo kiêm ttièm cüa tâp thê Ban Thuùng vu Tinh ùy và câ nhân
câc ttèng chi Thuômg tr.uc Tinh ùy theo Thông bâo s6 464-TBNBKTTW, ngày 1617â018 cùa Üy ban
Kiêm ta Trung uong; cho ÿ kién vè viêc tïièu chinh Quy ché làm viÇc cüa Ban Châp hanh Dang bQ tinh
nhiêm ky20L5-2020.
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21 6 - Sturg: HQi nghi Tinh ùy ttânh giâ két quâ công tâc kiêm üa, giâm sât và thi hành fcy iïàt Dâng giüa nhiêm
kÿ 2015-2020 gàn vôi tông tét Nehi quyét Trung uong 5 kh6a X vè teng cuông công tâc kiêm tra, gitun
sât cùa Dâng.
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- Sâng: Hôi nghi Tinh üy quân triÇt, triên khai thuc hiên.Nghi.quyét s6 z9-NqÆW,.Nghi quyét sô gO-

NQ/TTV, ngày 251712018 cüa BO Chinh tri, khôa XII *Vè Chién lugc bâo vÇ Tô qu6c tên không gian
m?ng" và "Vè Chién lugc An ninh mnng qu6c gia"; I(ét tuân 32 ctaBQ Chinh ti vè công tâc dàm bâo an

ninh, trât tu.
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27 3 - Chuong ûinh d6i thopi cüa tlèng chl Bi thu Tinh üy vôi nhân dân xâ Thanh Luu, huyÇn Thanh Liêm.

28 6 - Srflng: HQi nghithü tnrông oâc co quan nQi chinh quÿ III20I8.
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Ghi chü:
- Dè nehi cârc co guffi, don v! chuân bi tôt câc.nQi dung Bhuc vu câc Hôi

ngh! cüa Tinh üy, Ban Thuôrng vU Ti$ ùy tïâm bâo chât lugng, tiên elÔ.

- Trong quâ trinh thuc hiên néu c6 ttray dôi së cô thông bâo sau. Câc
huyÇn, thanh uÿ, dang uÿ tr.uc thuQc, câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh hnr ÿ:
ngày 25l9l20LB ttàng § l[ch thaog 10/2018 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc ttông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Can s1r dàng, Dâng tloan; câc huyÇn,

thành uÿ, tÎâng uÿ tr.uc thuQc,
- Câc sô, ban, ngành, doàn thè tinh,
- Vàn phông Ttnh uÿ:

+ Lânh tteo Vàn phông,
+ Phông TH, HC, QT,
+ Ltnr Vàn thu.
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