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Càn cû Chuong trinh công trlc nàm 2018 cüa Ban Châp hành, Ban Thuôrng
vq Tinh uÿ; càn cü iIè nghi cüa câc huyên, thành uÿ, dang .rÿ tru. thuqc; câc sô,
ban, nganh, doàn ttré tintr; Ban Thuong 4r Tinh uÿ ban hành Chucrng trinh công
trlc thring I2l20l8 nhu sau:

Ngàv Thri' NQi dung
,0lll2 7

2 CN

3 2

4 3

5 4 - Kÿ hqp thrl 7 IDND tinh khôa XVIII (03 ngày, 05-07112)

6 3

7 6

8 7
- Doan công trâc cüa Ban Chi ttgo Trung uong vè PCTN do dèng chi Pham Minh Chinh, Üy viên BQ
Chinh tri, Truong Ban Tô chüc Trung uong vè hm viêc tai tinh (câ ngày).

9 CN

10 2

11 3

- Sâng: Hôi nghi Ûy ban nhân dân tinh giao ké hoph nàm 2019.

- Chièu: Hôi nehiTTTU nghe Ban eân su dang LJBND tinh bâo céo tinh hinh quan Iÿ QuV hoach tu thitrân
Ba Sao, huyên Kim Bang dén hét tüa ban huyÇn Thanh Liêm tté ttè xuât câc phuong rân xù lÿ tlàm bào khai
ttr.âc hiÇu quà gàn v6i bào vÇ cantr quan môi tnrùng, ttrUc hiên mpc tiêu phât fiên Uèn rfng cua tinh.

t2 4
- Sâng: Hôi nghi triên khai Quy tlinh s6 Og-QOinW ngày l3tlllz}lS cüa Ban Bi thu vè chüc nàng,
nhiÇm W, tô chric bô mây cua truong chinh fi tinh, thành ph6 trUc thuQc Trung uong và môt sô vân ttè
liên quan ttén công tâc tfaô tao, bèi auOng cân bô.

13 5
- HuyÇn Lÿ Nhân, Thanh Liêm tô chuc Kÿ hqp tu1 7 IIDND huyÇn (ng)y l3,l4tl2f2}l8)

- Chièu: Phiên hgp cuôi nàm 2018 cùa Dang ùy Quân sy tinh.

t4 6
- Sâng: Hçi nghi Ban chi ttao CCHC tinfr tông két công tâc nàm 2018, trién khai phuong huong nhiêm vu
nàm 2019.

15 7

16 CN

t7 2 - Kÿ hçp thü 7 HDND huyÇn Duy Tiên.

l8 3 - Sâng: HQi nghi Tinh üy tông két công tric kiêm ta, girim sât nàm 2018.

l9 4 - Kÿ hçp thti 7IDND huyÇn Binh Luc (ngay 19,20/12)
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Ngàv ThÉ NQi dung

20 5 - Sâng: Hôi nghi Tinh üy tông két công tâc N§i chinh và Phèng ch6ng tham nhiing nâm 2018

2t 6 - Hôi nghi kiêm diêm tâp thé và crâ nhân câc tbng chf Üy viên Ban Thuùng w Tlnh üy nàm 2018 (câ ngày).

22 7 - Sâng (8h00'): HuyÇn Kim Bang tô chüc Lê AOn nhân huyên ttat chuân nông thôn môi nâm 2017

23 CN - Ë rurann thành Nhà mây ché bién ttrit cüa Tfp doan Masan (fu Hén).

24 2

25 3 - HQi nghi Trung uong 9 (kh6a )üf (dçkiéntnngoy 25-27/12).

26 4
- Srâng: Huyçn ùy Duy Tiên tông két công tiâc nâm 2018, triên kùai nhiêm vU công trâc nàm 2019.

- Sâng: HuyÇn üy Binh Luc tông két công tâc nàm 2018, triên khai nhiêm vg côngtâc nàm 2019.

27 5

- Srâng: HOiLHPN tinh tông két công tâc nàm 2018

- Sâng: Huyên ùy Thanh Liêm tông két æng trâc nàm 2018, triên ktrai nhiêm W công tâc nàm 2019.

- Chièu: HuyÇn üy Kim Bang tông két công trâc nàm 201 8, riên ktrai nhiÇm W công tâc nâm 2019.

28 6

- Phiên hçp tr.uc tuyén cüa Chinh phù v6i câc dia phuong trièn ttrai nhiÇm W nitm 20L9 (ngüy
28,29/12/2018).

- Sang: HOi CCB tinh tô chüc HQi nghitông két cOng trâc nâm 2018.

- T6i: Chuong trinh Dêm Chung tay Tét vi nguü nghèo và n4n nhân chât dôc da cam nâm 2019

29 7 Nghî tét duong llch 2019 (04 ngay, tùr ngày 29/12 iilin hét ngoy 0U0m019)

30 CN

31 2

Ghi chü:
- Dè nghi câc co guffi, dcm vi chuân bi t6t câc n9i drrng phgc vp câc HQi

nghi cüa Tinh üy, Ban Thuèrng W Tinq üy ttâm bâo chât lugng, tién dô.
- Trong quâ trinh thuc hiên néu cô ttray dôi së c6 thông bâo sau. Câc

huyÇn, thanh uÿ, dâng uÿ tr.uc thuQc, câc sô, ban, ngàurh, doàn ttrê tinh hm ÿ:
ngày 2511212018 dàng § lich th,ing 0ll20l9 voi Vàn phông Tinh uÿ./.

fiilIÔrç vU
VA}.I PHONG

T/L BAI\Ncyi nhân:
- Câc dèng chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Cân sg dâng, Dang doan; câc huyÇn,
thành uÿ, dang uÿ tryc thu§c,-
- Câc sô, ban, ngàurh, doàur ttrê tinh,
- Vàn phông Tinh uÿ:

+ Lârnh t14o Vàn phông,
+ Phông TH, HC, QT,
+ Luu Vàn thu.

Vàn ThÉng

HÀ NAM




