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Càn cri Chuong trinh công tâc nàm 2020 cüa Ban Châp hành, Ban Thuôrng

w Tinh uÿ; càn cü dè ngh! cüa câc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ tr.uc thu§c; câc sô,
ban, ngà,:rh, doàn ttré tintr; Ban Thucmg 4r Tinh uÿ ban hanh Chuong trinh công
tÉrc théng 0l/2020 nhu sau:

Ngàv ThÉ NQi dung

'01/01
(07n2 AL) 4 Nghi Tét duong lich

2
(08/124L) 5

- Sâng: HQi nghi tông két công tâc Quôc phông ttla phuong nàm 2019, fiên khai nhiÇm vu
îâm2020.

- Chièu: HQi nghi tông két công tiic Tô çhûc xây dpg Eâng nàm 2019.
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- Srâne: Hôi nghi t.uc.tuyén cüa Ban Tuyên giâo Trung uong quén hiÇt, triên khai Nghi quyét
52 ct.aBQ Chinh fi vè cuQc câch m4ng công nghiÇp mn tfni +.

- Sâng: HQi nghi tr.uc tuyén cüa Ban Tô chüc Trung uong tham gia Éy ÿ kién vào dg thào mQt
s6 vàn ban.

- Srturg: Thành uÿ Phü Lÿ tô chrîc HQi nghi tông két công üâc îàrî2019.

- Srâng: HuyÇn uÿ Duy Tiên tô chric HQi nghi tông két công tlc nàm 2019.

- Srâng: Hôi nghi tông két công tiâc công an và phong tào thi ttua Vi AIiTQ nàm 2019.

- Sâng: HQi Nông dân tinh tông két công tâc nàm 2019.

- Sâng: Viên KSND tinh tông két công tércnâm2019

- Chièu: Hôi nghi tông két công tac Dân van nàmz}lg.
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- Sang: Chucrng tinh fét sum vây cho CNLD co hoan cânh kh6 L*ràn tên tlia ban tinh.

- Tôi (19h45): Chuong trinh "Dêm chung tay Tét vi nguü nghèo và nqn nhân chât <tQc da
cam Xuân Canh Tÿ ruâm2020
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- Sâng: Hôi nehi tryc tuyén toan quôc tôrig tét công trâc NQi chinh Dang nàm 2019.

- Thucrng tr.uc Tinh uÿ di thàm, tang qua cua Tinh uÿ-HDND-UBND-Uÿ ban MTTQ dnh nhlin
di.p Têt Canh Tÿ 2020.

- Chièu: Eàng üy khôi câc co quan tinh tô chric Hôi nghi tông két công tâc nàm 2019.
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- Sâng: HQi nghi Tinh uÿ tông t<ét công trâc Nôi chinh và PCTN, câi câch tu phâp tÈm2}lg.

- Chièu: HQi nghi Ban Thuômg vu Tinh uÿ thâo lu{n, qho ÿ kién vè au thàg Bâo.câo chinh t!
(lâr, 1) và Dçr thao câc Bâo câo chuyên dè; DU thâo Dè cuong Bâo câo kiêm tüêm Ban Châp
hanh Dang bô tinh khôa XD( nhiÇm kÿ 2015-2020.
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Ngàv ThÉ NQi dung
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- Sâng: DlcBi thu Tinh uÿ di tham, t{ng qua cua Tinh uÿ-IDND-UBND-Uÿ ban MTTQ tinh
nhân dip Têt Canh Tÿ 2020.

- Sâng: Lânh tt+o tinh tiép và làm viÇc voi Doan công tâc cua tinh Gyeonggi-do (Han Qu6c).

- Sâng: HuyÇn uÿ Lÿ Nhân, Thanh Liêm tô chüc Hôi nghi tông két công tac nàm 2019.

- Chièu: HQi nghi tông két công tâc Tuyên giâo nàm 2019.
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- Srâng: Hôi nehi @c tuyén toan qutic tông két công trâc dân vân và ttrârù giâ két quà thuc hiÇn

"Nàm dân vân chinh quyèn" 2}Ig,trién khai nhiÇm W nàm 2020 do Ban Dân v$n Trung uong
tô chüc.

- Sâng: Hçi nghi gap mët Doanh nghiêp FDI trên <Iia ban tinh Xuân Canh Tÿ nén2020.

- 14h00': Hôi nehi giao ban tr.uc tuyéh Vàn phông TW Dâng voi vàn phông câc tinh üy.

- Chièu: HQi nghi Tinh uÿ tông két công tÉc xây dr;ng Dâng nàm 2019, tuiên khai phuung
hurÉng' nhiÇm vg nàm 2020.
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- HQi nghi Trung uong tông két công tac kiêm m giâm sât cüa Dang nàm 2019.

- Sâng: Phiên h9p Thuong trgc HDND tinh thâng 0112020.

- Sâng: Toà rtur Nhân dân tinh tô chrîc Hôi nghi tông két công tâc nàm 2019.

- Chièu: Hôi nehi tông két công trâc nàm 2019 cüa Ban Chi dao 35 cua tinh.
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- Chièu: Thü tutrng Chinh phü làm vifu voi Ban Thuèrng vq Tinh uÿ.

- f6i: I,ê cône bis thành lâp Thi xâDuy Tiên.
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- Sâng: Hôi nghi tông két công tiâc nfun 2019 cüa Ban chi dao Xây dpg tô chüc Dang, tloan thé
trong câc doanh nghiêp trên dia ban

- Chièu: Giao ban Thuong t.uc Tinh uÿ.
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- Sâng (9h00'): Gap mat cân bO lâo th{nh câch m4ng, tièn khoi ngtrTq cân bô diÇn Ban Thuèrng v9
Tinh üy quân lÿ nghi huu tên dla bàn finh nhân di.p Xuân Canh Tÿ 2020.

- Chièu: Hôi nghi tông két cüa Ban CtE dæ Câi câch hanh chinh tinh nàm 2019.
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(2Ut2AL) 4 - Chièu: HQi nghi tông két công tâc thi <Îua khen thuông finh nàm 2019
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- Sang: HOi ttrao tr.uc tuyén ky niÇm 90 nàm ngày thành lfp Dâng Công san ViÇt Nam cùa
Trung uong.

- Chièu: Hôi nghi tông két công tâc n[m 2019 cùa Ban Chi dao thuc hiÇn QCDC tinh, Ban Chi
d4o công trâc tôn giâo tinh.
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6 - Chièu: Giao ban Thuùng tr.uc Tinh uÿ
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Ngàv Thrf NQi dung
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Nghi Tét Nguyên dân Canh Tÿ 2020
(rùr ngày 23t0tt20te- 30t01t201 ,uiï:ïËffii,:iîg chep il6n hét ngày mùng 5 thâng
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6 Thuong tr.uc'Iinh uÿ thàm, dQng üên câc don t trpc fét.
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6 Sâng: Lê hôi f ioh ttièn Dçi Son 202031
(07/1AL)

Ghi chü:
fD§ 

"ghi 
câc co guffi, <lon vf chuân bi tôt câc nQi dung.phpc vu câc HÔi

nghi cüa Tinh üy, Ban fnuong rU Tinh üy dâm bâo chât luqng, tién dô'

- Trong quâ trinh thUc hiên néu cô thay dôi së cô thông bâo sau. Câc huyÇn,

thành uÿ, ilang uÿ tr.uc thuQc, câc sô, ban, ngành, doàn tfrê tinfr luu ÿ: ngày

z)l}Llzôlg clàr,e s llch thang ozl2020 voi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc dàng chi Tinh tÿ viên,
- Câc Ban Can s1r dang, Dâng <Ioan; câc huyÇn,

thành uÿ, <Iâng uÿ trUc thuQc,.

- Câc sô, ban, nganh, doàn thê tinh,

- Vtu phông Tinh uÿ: Lânh tt4o Vàn phông;

Phông TH, HC, QT; Luu Vàn thu.
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