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Hà Nam, ngày 14 thdng 3 nàm 2020

CHIIOT{G TRi}IH
công tâc thâng 412020

trinh công tâc nàm 2O2O cüa Ban Châp hành, Ban Thuèrng
ngh! cüa câc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ tr.uc thuôc; câc so,

O.

vU Tinh uÿ; càn cri itè
ban, ngàrnh, doà,n thê tinh; Ban Thuèrng vr,r Tinh uÿ ban hanh Chuong trinh công
târc théng 412020 nhu sau:

Ngàv Thü' NQi dung

,0u4 4

- Sâtg (8h00'): D/c Bi thu Tinh uÿ làm viÇc voi Thuèmg trUc Thành uÿ Phü qi vè nhan sU Dai hôi Dâne
bô câp co sô.

- Chièu (14h00'): Dic Bi ttru Tinh uÿ làm viêc vôi Thuong t4rc HuyÇn uÿ Binh Lpc vè nhân sy Dai hôi
Eàng b§ câp co sô.
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- S,âng (8h00'): D/c Bi thu Tinh uÿ làm viÇc voi Thuôrng trUc Thi uÿ Duy Tiên vè nhân sU Dgi hQi Eàng
b§ 

"âp 
co sô.

- Chièu (14h00'): D/c Bi thu Tinh uÿ làm vifu voi Thuong trgc HuyÇn uÿ Thanh Liêm vè nhân sy Dai hQi
Eâne bô câp co sô.
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- Srâng:

+ Thuong tryc Tinh uÿ nghe Ban Can sg ttang UBND tinh bâo crâo chü tnrong <tàu tu D.U rân Nhà.mây
san xuât ô tô tai Cum CN Châu Giang, Duy Tiên và cho ÿ kién vè viêc dièu chinh, sùa dôi Quy ché hm
viÇc cüa Tinh uÿ nhiêm ky 2015-2020.
+ Giao ban Thuong trgc Tinh uÿ.

7 3 - Sâng: Dông chi Bi thu Tinh uÿ tli khâo sât thlrc té xây dpg nông thôn moi tA huyên Lÿ Nhân.

I 4

- Cà ngay: Hôi nghi Ban Thuùng vu Tinh uÿ nghe Ban Cân sy tlang LJBND tirür b6o câg rtQ xuât chu
nuong dàu ff Du rân Nhà mây san xuât ô tô t+i Csm CN Châu Giang, Duy Tiên; cho ÿ kién vè vifo tüèu

chinh, sùa tïôi Quy ché hm vifu cüa Tinh uÿ khoâ XIX và công tac crân bô.
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- Sâng: HQi nehi Éy ÿ kién câc dèng chi nguyên Thuong tuc Tinh uÿ, nguyên Uÿ viên Ban Thuùng qr
Tinh uÿ, nguyên lânh tlao IJBND tlnh (dqt l).

- Chièu: Hôi nghiÉy ÿ kién câc ttông chi nguyên Thuong truc Tinh uÿ, nguyên Uÿ viên Ban Thuùng vç
Tinh uÿ, nguyên lânh dao TIBND tinh (dqt 2).

11 7

t2 CN

13 2

- Srâng:
+ fnuOng trUc Ttnh uÿ nghe P*.",ôn sy tlâng UBND tinh bâo câo cé'r, Dè ân quy ho4ch do Công ÿ CP
Tfp itoan T&.T nghiên cüu, ilê xuât.
+ Giao ban Thuômg tr.uc Tinh uÿ.

t4 3

15 4 E/c Bi thu Tinh uÿ - Truông Tiêu ban Vàn kiên làm viêc vôi crâc tlông chi Uÿ viên Tiêu ban Vàn kiÇn và
rô uien têp Vtu, kiên khôi chinh quyèn, kinh té xâ hQi, an ninh qu6c phèng

ca&uone
i)t:1t.
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Ngàv Thtrir IQi dung
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nghi Ban Châp hanh Dang bô tinh thông qua
và công tâc cân bô.

Quy ché làm viêc cüa Tinh uÿ khoâ Xü,(ttièu chinh, stm
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- Srâng:

+ Thuùng tUc Tinh uÿ, Tiêu banNhân sUthào h
Eai hôi Dàne bô tinh Èn thü XX, nhiêm ky 2O2O
+ Giao ban Thuôrng tr.uc Tinh uÿ.

6n Phuong ân nhân sg và phuorg ân phân Uô Aai biéu du
t2025

2t 3
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- Hôi nehi Ban Thuùng vu Tinh uÿ nghe g* 
C,ân qr tlang LJBND tinh bâo câo câc Dô ân quy ho4ch do

Công ty CP TSp doàn T&T nghiên cûu, dè xuâi; thào lufn, cho ÿ kién vè Phuong ân nhân sg và phuong
ân phân Uô aai biêu du Dai hôi Dâne bô tinh hlr thü XX, nhiêm ky 2020-2025; thâo lu$n, choÿ kién vè du
thào Bâo câo chinh tri lân 3 (sau khi fiép thu ÿ ftién cùa Trtmg wng và lhth itqo chri chét cdc thùi kÿ cùa
ttia phwng); du thào Bâo câo kiiêm diêm Ban Cftâb hanh Dâng bO tïnh k{rôa XD(, nhiçm ky 2015-2020 0à" Z).
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- Sâng: Giqq Len,Thuùng tr.uc Tinh uÿ

- Sân-g: HQi nghj Ban Châp hantr Dâng æ tinh drâo luân, cho ÿ kién vè dp theo Bâo crâo chinh hi làn3 (sau
khi tiëp tlru ÿ 4ién aùa Tnng uvng và ltuh itqo ctnt ckh cdc thùi kÿ aùo ttla phuong); dg thâo Bâo câo kiém
tliêm Ban Châp hành Dâng bô tinh kh6a XDÇ nhiêm ky 2015-2020 (hn Z); thâo luân, cho ÿ kiién vè Phuong
tu nhân sg và phuong rân phân Uô aai biêu dg Dai hÔi Dâng bQ tinh lân thû XX, nhiêm ky 2020-2025.
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- Chièu: D/c Bi thu Tinh uÿ tiép dân dinh ky thâne 4l2O2O.

30 f, Ncff Lfr,3ol4,otts

Ghi chü:
- Dè nghi câc co quan, ilon v! chuân bi tôt câc nQi dung phuc vu câc Hqi

ngh[ cüa Tinh üy, Ban Thuèrng W Tinh üy dâm bâo chât luqng, tién dQ.
- Trong quâ trinh thgc hiÇn néu c6 thay dôi sê cô thông bâo sau. Câc huyÇn,

thanh uÿ, dang uÿ tryc thuQc, câc sô, ban, ngà,nh, doàn thé tinh luu ÿ: ngày
251412020 <làng § llch thring 512020 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

THrIOfrg vu
VAN PHONG

Noi nhân:
- Câc dông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Can sU ttang, Dâng <Îoàn; câc huyÇn,
thi, thành uÿ, tlfuig uÿ tr.uc thu§c,
- Câc sfl ban, ngành, doan thê tinh,
- Vàn phông Tinh uÿ: Lânh tl4o Vàn phông;
Phông TH, HC, QT; Luu Vàn thu.
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