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CHUONG TRiNH
công tâc thing 712021

trinh công tâc nàm 2O2l cüa Ban Châp hành, Ban Thuèrng
ngh! cüa câc huyÇn, thi üy, thanh uÿ, dang uÿ tryc thuQc;
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câc sô, ban, ngành, doàn thé tinh; Ban Thucmg vu Tinh uÿ ban hành Chuong trinh
công tâct\Âng712021 nhu sau:

Ngay Thû NQi dung

,0117 5

- Sâng: HQi nghitrr,rc tuyén triên khai thuc hiên Quy ttinh sô tt-qOnW ngày lg/5/2\Zl cüa Ban Bi thu vè
truong chinh tri chuân.
+ Tinh tloàn tô chüc so két O tnang dàu nàm 2021.
+ Kÿ hep thri nhât HDND huyÇn Binh Luc nhiêm kt 202l-2026.

- Chièu: Uÿ ban Kiêm tra Tinh uÿ tô chüc scr két công trâc kiêm ta, giém sât 6 thâng dàu nàm 2021
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- Sr{ng: Kÿ hqp thû nhât }DND tinh khoir XD( nhiêm ky 202l-2026

- Chièu: H§i nghi tr.uc tuyén Chinh phü vôi câc ttia phuong vè Oantr giâ tinh hinh kinh té - xa h§i 6 thâng tlâu
nàm và phuong hu<mg nhiÇm 4r, giài phâp 6 thrâng cuôi nâm2021.
+ Hqp Thuorrg t4rc HDND tinh.
+ HQi nghl liên tich thông nhât nQi dung chuong trinh Kÿ hçp IDND tinh.
+ Ban Tuyên giâo Tinh uÿ tô ôhric so két O thang <tàu nâm 2021 .
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- Thuong f .uc Tinh üy tli kiém tra công tac chuân bitô chric ttri tôt nghiÇp TI{PT nàm 2021

- Giao ban Thuùng trpc Tinh üy
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- D/c Bi thu Tinh uÿ dp H§i nghi Trung uong 3, khoâ XIII (Ti, 

"Say 
05-09/7/2021)
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- Sang:
+ Liên doàn Lao <Içng tinh tô chüc so két 6 thâng dàu nâm2021
+ Hôi Cuu chién binh tintr tô chirc sokét 6 thr[ng dàu nàm 2021.
+ HuyÇn uÿ Lÿ Nhân tô chric so két 6 thrâng dàu nâm2021.

- Chièu: Dang uÿ Khtii Doanh nghiÇp tintr tô chric so tét O tnang <làu nàm 2021
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- Sâng:
+ Hôi nghi công bô, trao Quyét <linh cho clàng chi Phô Bi thu HuyÇn uÿ Binh LIrc.
+ Huyên uÿ Binh Luc tô chüc so két 6 thâng dàu nàm 2021.

- Chièu: H§i nghi giao ban Thuong truc Tinh uÿ vôi ttrôi Uffq và câc ttoan thê chfnh ni - xâ hôi tinh
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- Srâng: H§i ngh! giao ban Thù truong câc co quan n§i chinh tinh Qû 11/2021
+ Dang uÿ khôi câc co quan tinh tô chirc so két 6 thang dàu ràm2021.
+ Hôi Liên hiÇp Php nü tinh tô chüc so két 6 thang dàu nâm2021.
+ HuyÇn uÿ Thanh Liêm tô chüc so két 6 tnang dàu nàm 2021.

- Chièu: Thuông trUc Tinh uÿ làry viÇc vôi fâR doàn Sungroup.
+ Thành uÿ Phü l.ÿ tô chüc so két 6 thâng dàu nâm2021.
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- Giao ban Thuùng tr.uc Tinh uÿ

- Ban Dân vân Tinh üy tô chüc so két 6 thâng ttàu nâm2021

- Ûy ban MTTQ tinh tô chric srv t<ét O ttrang <làu nàm 2021

- Ban Chi clao 35 tô chric Hôi nghi so két công tâc 6 thâng dàu nàm 2021

- Thi uÿ Duy 1ïên tô chirc so két 6 thâng dàu nâm2021
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Ngàv Thû NQi dung

HQi nghi Ban Thuônrg vq Tinh uÿ nghe Dâng tloàn IDND tinh, Ban cân sg <lang UBND tinh bâo câo

chuong trinh, câc nQi dung trinh Kÿ hop rDND tinh khoâ XD(, nhiÇm ky202l-2026

10 7 Hgi ngh! Ban Châp hành Eâng bQ tinh thâo luân két quâ công tâc 6 thâng dàu nàm, ffiên khai nhiÇm vq

trgng tâm 6 thâng cut5i nàm 2021 cûaTinh uÿ; thông qua chuong trinh, câc nÔi dung trinh Kÿ hqp HDND

tinh ktoâ XDÇ nhiÇm ky 202l-2026; brâo câo rà soât viêc thUc hiÇn Chuong finh hanh dÇng 54 cùa Tinh uÿ và

môt s6 n§i dung thuôc thàm quyèn
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- Giao ban Thuùng tr.uc Tinh uÿ
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- Chièu: HQi nghi công bô Quyét etinh bàn giao chüc danh Chinh uÿ BÔ Chi huy Quân sUtinh

- Kÿ hqp chuyên aè tmNo tinh khoâ XIX, nhiÇm kt 202l-2026

- Diên dàn *E6i thoai phât niên ttia phu'ong nâm2021"13 J

- Ban Dân vfn Trung uong tô chrÏc Hôi nghitryc tuyén so két cOng tâc dân v{n 6 thâng dàu nàm 2021

- Hôi nghi giao ban tr.uc tuyén công tac tithrâng ctàu nàm 2021 ngành nQi chinh Dang

- Hôi nghi tiép xüc cü tri cüa dai biêu HDND tinh (cà ngoy)
L4 4

- Hôi nghi
FIDND câc

tryc
A

cap
tuyén toan quôc tông két công tac bàu cü dai biéu Qu6c hôi khoâ XV và bàu cü dai biêu
nhiÇm ky202l-202615 5

- HQi nghf công bt5, trao Quyét rlfnh cho cân b§ nghi huu huong cné aô BIIXH

- HÔi
quyét

Nông dân tinh tô chüc so t<ét O tnang dàu nàm 2021 gân vôi so tét gita nhiêm tcÿ thuc hiên Nghi
Dai hôi H§i Nông dân tinh nhiQrn kÿ 2018-2023t6 6

- Hôi nghi so két 6 thâng dàu nâm2021cüa Ban Chi tlao QCDC ô ccv sô và BCD công tac tôn giâo tinh
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18 CN

- Hôi nghituyên truyèn Kÿ hqp thuong lÇ giüa nâm2021IDND tinh
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- Sô Nông nghiÇp và PTNT tinh tô chüc diên tflp khu vuc phông thü nàm 2O2l (Ngay 19-20/7/2021)

20 a
J - Kÿ hsp thir.nhât Qu6c hôi kh6a XY nhiêm kÿ 202l-2026 Tùrngay 20/7 dén ngay 03/8/2021)
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22 5 - Thuong t4rc Tinh uÿ di thàm, tang quà nhân dip Kÿ niÇm ngày Thuong binh LiQtsÿ 2717

23 6 - D/c Bi thu Tinh fry tiép dân
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26 2 - Kÿ hçp thuong l§ giüa nâm2021FIDND tinh khoâ XD(

27 3 - Kÿ hqp thuong lÇ giüa nâm2021HDND tinh khoâ XD(

28 4 - Thi xâ Duy Tiên tô chüc diên tâp khu vgc phông thù nàm 2021 !ÿsay 28-30/7/2021)
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HQi nghiBan Thuôarg vg Tinh uÿ:
1) Thâo luân du ttrâo Nghi.quyét cüa I3an Thuèmg vs Tinh uÿ vè tàng cuômg sg lânh rl4o cüa Eàng d6i vôi
công tâc quan lÿ sü dpng <lât dai, khoâng sân trênàia bàn tinh.
2) fhâo luân 05 du thâo Nghi quyét cüa Tinh ùy:
- Vè công nghiêp, nông nghiçp, fuOV CCHC;
- Vè xây dulS v3 phât tién $ô ttrit-ên ttia ban tinh giai doqn20lt-2025.
3) Cho ÿ kién vè viÇc süa qôi quyét Ainh ?66-aDf!U,ngày 2815/2012 cüa Bry Tinh uÿ vè quy dinh bô nhiêm

"î, 9? 
lry du"j qlir,lÿ:îp ph:rei quyét a|*r sô om-qorru, nsày 2BA2/201s cüa-BTV r-inh uÿ quy <rinh

vê phân câp quân lÿ tô chûc bQ mây, cân bô và bô nhiÇm, giôi thiÇu cân bQ img cù và thâo luân môt s6 n6i
dung thuQc thâm quyèn
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* Ghi chü:

- Dè ngh! câc co QUffi, dcrn vf chuân bi tôt câc nQi dung phUc vç câc Hôi nehi

cüa Tinh üy, Ban Thuong vr.r Tinh üy tlâm bâo chât lugng, tién dô. Câc tài liÇu phpc

vu Hei nghi dè nghi gui vè Van phông Tinh uÿ truôc 7 ngày tô chirc HQi ngh[.

- Trong quâ trinh thyc hiÇn néu cô thay dôi së cô thông bâo sau. Câc huyÇn

üy, th! üy, thành üy, ilâng üy tryc thuQc, câc sô, ban, ngàu:h, doàn thê tinh luu ÿ:
ngày 281712021 dàng § lich thâng 812021 vôi Vàn phông Tinh uÿ.

(Chuong trinh nùy thay thé Chwong trùnh sii 29-CTrfrtl, ngùy 01/7/2021

cüa Bun Thuùng vy Tinh uÿ)

Ncvi nhân:
-À- Câc tlông chi Tinh uÿ viên,

- Câc tlang doàn, ban cân sg'dâng,
- Câc huyÇrL thi, tlrành uÿ, ilang uÿ tn.rc thuqc tinh,
- Câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh,
- VPTU: LDVR Phông TH (2),
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.
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