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ntA Công tâc nàm 2020 cüa Ban Thuànng vg, Ban Châp hành Dâng bQ tïnh

I- l{hiÇm vB trgng tâm: Tfp trung lânh ttgo, cht ttao ttei hôi

ttâng bQ câc câp nhiÇm

kÿ 2020-2025 vàD4r h§i Dang

bO

tinh

lân thü )O{; trong d6:

- Chi tlgo Dçi hQi câp cc

s,&:

+ Oai nAi Aêm câp co stt (xâ Lê Hà, huÿ.n Kim Bàng):Hoàmthù}.
+ Dai hôi câp co sô troàm ûtành

tttôc

ngàv 30/ff2020

(üi vü

trtüc ngàv 20812020:

Thi xA

hy

Tlên: hoan thùth

tnpc

ngày i0/5/2020).

- Chi tt+o Dei hQi câp huy§h và tuong tluong:
+ Duy§t Vàn kiÇn Dei trôi, Oè

+ Opi trçi aêm

ép

A *ran ss Dni h§i câp huyQn

lruyÇn (Iuypn

và tucmg ttucmg: Tron e tfut47l,é,7/202L.

Dry Tiên): Hoàm lrlành truôc

+ Dai hôi câp huyên và tucmg tluong ho èn ûàûh

tnttc

ngùv

20/

2020:

ngàÿ 3ÿ8f2020.

- Eqi hQi Dâng bQ tirh lân thü )Oq nhiem kÿ 2020-2025:

biêu

+Bâo c6o Bô Chinh tri, Ban Bi thu vè vàn t<içn, Oè an nnan qr D+i hôi, nhân
Qu6c hôi khoâ XV: IIoàn thành trctc ngày I 5/8111020
+ Tô chric DSi hôi: Dàu thüng 1012020.
1- Chuang

trinh công tric cüa Ban Thuômg v+ Tinh üy

sV lânh tl4o chù chtit câp

uÿ'tinh ung cri Dpi

2

Quÿ Thr[ng

I
I

2

NQi dung

Phân công
chi rl4o

Co quan
chuân bi

Ban hanh Nghi quyét vè công tâc qu6c phông d[a phucrng; Nghi quyét vè công
tâc an, ninh r$t Lu nàm 2020

Dông chi
Bi thu Tinh üy

EUQS tinh;

Ban hanh Chuong üinh công tfuc ctnBan Thuùng vU, Ban Châp hanh Dang bQ
tinh; Chuong tinh Kiêm lrq giâm sât cüa Ban Thuùng vU Tinh üy; Quyêt ctinh
phân công c6c dông chi Üy viên Ban Thuong vU Tinh ùy thpc hiên nhiêm vU
giâm sât thuôrng xuyên nâm2020.

Dông chf
Bi thu Tinh üy

UBKT Tinh üy;
VPTU

Thâo lu{n, cho ÿ kién vè Ou thâo Bâo câo chinh ti.(làn l) và pu thâo câc Bâo
câo chuyên <Iê; Dg thâo Dê cuong Bâo câo kiêm diêm Ban Châp hanh Dang bQ
tinh kh6a )ilX, nhiêm ky 2015-2020.

Dông chf
B( thu Tinh üy

Tiéu ban Vàn kiÇn

Gap mat crln bô lâo thanh câch m4ng, tièn khoi nghîa, cân bô diÇn Ban Thuôrng
vU Tinh üy quan lÿ nghi hur tên ttia ban tinh nhân dip Xuân Canh Tÿ 2020.

Dàng chi
Bi thu Tinh uÿ

Ban Tô chüc

Ban hanh Chuong trinh h-ong tâm công tâc phông, ch6ng tham rüüng nâm2020

Dàng chi
Bi thu Tinh üy

Ban NQi chinh

Chi tt4o tô chûc câc ho4t tlông lcÿ niêm 90 nàm thành lflp Dang Công san Viêt
Nam (03 /0 2 I 193 0 -03 / 02 I 2020)

Dèng chi
Ph6 Bf thu TTTU

DUCAtinh

Tinh üy

Tinh üy
Ban Tuyên giâo
Tinh üy;

VPTU

3

Phân công
chi tlço

Tô chr?c Hôi thâo xin ÿ kién tô chuyên gia, lânh dgo chü chiSt cüa tinh qua câc
thôi kÿ,.câc dàng chi lâo thtuh Câch milrg, nguyên thü tru&ng câc sô, ngàurh,
tloàn thê, nguyên bi thu, chü tich UBND câc huyÇn, thành phô vè Du thâo Bâo
câo chinh ü (Èn l).

Dông chi
Bi thu Tinh üy

I
-.lleu Dan

Tiêu ban vàn kiÇn thâo luQn vè OU thâo Bâo câo chinh tn, (sau kht ttép thu cdc ÿ
kién tqi HQi thào, du thào làn
và Dp thâo Bâo câo kiém ciiêm Ban Châp hành
(tao
t), dU thâo câc Bâo câo chuyên dè.
Dâng bO tinh

Dèng chi
Bi thu Tinh üy

I
-.lleu Dan van Klen

Dânh eia,xep loai chât luErg tô chric co sô ttâng, dâng viên nàm 2019

Dàng chi
Bi thu Tinh üy

Ban Tô chric Tinh

Nghe Ban cân sÿ rlang UBND tinh bâo câo tông két 5 Ngt i quyét chuyên <Iè cùa
Tinh üy thUc hiên Nghi quyét Dai hôi Dtuie bO tinh mn tfui XlX, nhiÇm lcÿ
2015-2020

Dông chi
Bi thu Tinh ùy

Ban Crân

Xin ÿ kién môt «i ban, bô nganh Tiunguong và Éy ÿ kién
nhân dânvè aUftao Bâo crio chinhtiGàh2).

Dông chi
Bi thu Tinh üy

)

3

Co quan
chuân bi

NQi dung

Quÿ Thâng

crâc ctia

phuong tton vi và

Tô cht?c thi nâng ng4ch chuyên viên lên chuyên üên chinh và xét thàng hæg
üên chric lên h4ng tr tong câc co quan, tlon vi cüa Dang, MTTQ và câc ttoan thê

chinhq-xâhQi.

Dông chi
Phô Bf thuTTTU

van Klen

üy

s1r

dang

UBND tinh

Tiéu ban Vàn kiên

Ban Tô chrlc Tinh

üy

4

Quÿ Thâng

NQi dung

Chi

etao

DAi hOi diêm câp co sô (xd Lê Hô, huyçn Kim Bàng).

Phân công
chi tlço

Co quan
chuân bi

Dàng chi
Bi thu Tinh üy

BTC Tinh ùy;
HuyÇn uÿ Kim
Bang

Dông chi
Phô Bi thu TTTU

Ban Tô chûc

Quÿ I, triên khai nhiÇm vU Quÿ MO2O.
Thao luân, cho ÿ kién vè dg thâo Bâo câo chinh
Gàn 3); du thâo Bâo cao kiém
diémBan Châp hanh Dang bO tinhktrôa)(DÇ nhiêm kÿ 2015-2020 (lâî2).

Dông chf
Bf thu Tinh üy

Jàn phông TU;
Tiêu ban Vàn kiên

Thâo luQn, cho ÿ kién vè Oè ân nhân ss và phùonÿan phân Uô Oai biêu du Dai
hQi Dâng bo tinh mn tnri )oÇ nhiÇm ky 2020-2025.

Dèng chl
Bi thu Tinh üy

Tiêu ban nhân su

Tô chüc kÿ thi tuyên, xét tuyên công chüc co quan Dang, MTTQ và câc tô chrlc
chinh rri - xâ hQi tinh nâm2020

Dtuh giâ két qua công

trâc

ti

Tinh üy

4

II

Kÿ niÇm 130 nàm Ngày sinh Chü tich Hà Chi Minh gàn voi so két 04 nàm thpc
hiên Chi tti rô 05-CTÆW, ngày 15/512016 cüa Bô Chinh ti; biêu duong, khen
5

thuong câc t$p thé, câ nhân üêu biêu trong hqc tâp và làm theo tu
phong câch cüa Bâc.

üfug,

d4o düc,

DuyÇt vàn kiÇn, Oè rin nhân sU Dai hôi cùa câc huyÇn uÿ, thành üy, tlang uÿ trfrc
thuQc.

Dông chi
Ph6 Bf thu TTTU

Dèng chi
Bi thu Tinh üy

Ban Tuyên giâo

Tinh üy

Câc huyÇn, thàlh
ùy, <tang uÿ tr.uc

thuôc

5

Phân công
chi dço

Co guan
chuân bi

tô chüc Dai hôi diêm câp huyên nhiêm ky 2O2O-

Dèng chi
Bi thu Tinh üy

Ban Tô chüc Tinh
uÿ, HuyÇn uÿ Duy
Tiên

DuyÇt vàn kiÇn, Dè ân nhân sU Dai hôi cüa câc huyÇn uÿ, thanh üy, tlang uÿ tr.uc
thuôc.

Dông ch(
Bi thu Tinh üy

NQi dung

Quÿ Thrlng

Chi dAo Dâng bô huyên Duy
2025.

Îên

Nghe Dang cloan HDND tinh, Ban cân sç Dâng UBND tinh bâo câo câc
dong trinh kÿ h9p giüa nâm2020- HDND tinh khôa XVIIL

nQi

Dèng chi
Bi thu Tinh üy

6

Câc huyÇn, thành
üy, ttâng uÿ tr.uc

thuôc
BCS Dâng I,BND
tinh;
Dang tloan HDND

tinh

Chi tlao d4i hQi tlang bô câp huyÇn và tuong duong.

Dông chf
Bi thu Tinh üy

Dânh giâ két quâ công térc 6 th,âng dàu nàm, triên khai nhiêm vu 6 thâng cuiSi
nâm2020.
Thâo luQn, cho ÿ kién, hoan thiên Bâo câo Chfnh tri Dai hQi Dang b9 tinh iân
thû )O( Qàn cu6i1; du thâo Bâo câo tông hç ÿ kién dông gôp vào du thâo vàn
kiên üinh Dêi hQi )ilII cüa Dang.

Dèng chi
Bf thu Tinh ùy

Câc huyÇn uÿ,
thành uÿ, dâng uÿ
tgc thuQc

Vàn phông TU
I
-.lleu Dan van Kren

6

7

Phân công
chï tlço

DuyÇt vàn kiÇn, Oè an nhân sp DAi hôi cüa câc huyÇn uÿ, thanh ùy, etâng uÿ tr.uc
thuôc.

Dèng chi
Bi thu Tinh üy

Chi d+o d4i hQi dang b§ câp huyÇn và tuong ducmg.

Dàng chi
Bi thu Tinh üy

Câc huyÇn uÿ,
thành uÿ, dang uÿ
tr.uc thuôc

Eông chi
Bi thu Tinh üy

Tiéu ban Tuyên
truyên; Tiêu ban
. phUcvU

Dông ch(

Tiêu ban Vàn kiên

Bi thu Tinh üy

Tiêu ban Nhân sg

Dông chf

'..Â
lleu Dan van Klen

Bi thu Tinh üy

Tiêu ban Nhân sU

NS" Tiéu ban Tuyên ûuyèn, Tiéu ban Phgc vU bâo câo công trâc chuân bi câc
iÏiêu kiÇn tô chrlc Dai hôi.

trI

8

Co quan
chuân bi

NQi dung

Quÿ Thâng

Bâo câo BO Chinh tri, Ban Bi thu vè dU thâo Vàn kiên, nhân sU Dai hôi Dâng
bO tinh mn tfni )OÇ nhiÇm ky 2020-2025; nhân sy giôi thiêu img cü câc chric
danh Chü tlch HDND, UBND tinh nhiêm ky 202l-2026; nhân su chü ctriit câp
üy tinh img cü Dai biêu Quiic hôi kh6a XV.
(duyÇt Dêi hQi).

d,

Ban Bf thu, hoanthiênDUthaoVànkiên, Phuong
nhân sUtinh DAi hQi Dang bô finh mntnri>X.
Tiép thu ÿ kién Bô Ch(nh

rân

Câc huyÇn, thành
üy, tlânguÿtgc

thu§c

7

Quÿ Thâng

Chi clpo dAi hQi dâng bô

Tông duyÇt chrrcng

9

cÿâp

tinh

huyÇn

Dei hQi Dâng

Dânh gia két quâ công tâc Quÿ
vU tr9ng tâm quÿ IY12020.

bQ

tïnh tàn tnrn >Of, nhiÇm kÿ 2020-2025

Dông chi
Bi thu Ttnh üy

Câc huyÇn uÿ,
thành uÿ, dâng uÿ
tr.uc thuQc

D/c Bi thu Tinh uÿ

uac -.Â
lleu Dan cua
Dai hÔi

III và tinh hinh 9 thâng dàu nàm; trién ktrai nhiêm

crâc

phân

Dçi hQi tISi biêu Dâng bQ tinh Èn thû,)OÇ nhiÇm kÿ 2020-2025.

10

Co quan
chuân bi

vàtuong duong.

Nghe Ban Cân sg Eang UBND tinh bâo câo co ché thu hrit dàu tu vào
khu chric nàng Khu du lich Tam Chüc

TV

Phân công
chi tlço

NQi dung

H-op Ban

Thuùng vB, Ban Châp hành Dâng

bO

tinh kh6a )O(, lân thrt nhât.

Xây dqng Quy ché tàm viÇc cüa Ban Châp hành, Ban Thuùng.\u Tinh üy, Üy
ban Kiém tra Tinh üy; Chuong tinh công tâc, Chuong tinh kiém ta, giâm srit
toan khôa nhiêm ky 2020-2025

-

Dàng chi
Bi thu Tinh uÿ

Vàn phông

Eông chf
Bf thu Tinh uÿ

BCS Dâng UBND

Dèng chi
Bi thu Tinh üy

Ban Châp hành
Dang b0 tinh

Dèng chi
Bi thu Tinh üy

Ban Tô chûc TU;

Eèng chi
Ph6 Bi thu TTTU

Tinh uÿ

tinh

Vàn phông TU

Ban Tô chüc TU,

UBKT Tinh üy,
Vàn phông TU

8

Quÿ Thâng

NQi dung

Chi tt4o tô chûc câc ho4t ttông lcÿ niêm 130 nàm thành lfp tinh Hà Nam
(20/IO/1890-2OllO/2020) girr-vôi chào mirng thành công D4i hQi Dang bO tinh
mn

*ui

>O<.

Chi d4o xây dpg câc nghi quyét, chuong frinh, Aè an teng tâm thgc hiên Nehi
quyêt Dai hôi Dang bô tinh lân thû XIX.

Phân công
chi tlço

Co quan
chuân b!

Dàng chi
Bf thu Tinh uÿ

BCS Dâng UBND
tinh;
Ban Tuyên giâo
Tinh üy

Dèng chi
Bf rhu Tinh üy

- BCS Dang UBND
tinh;
- Câc Ban Xây

d1mg Dâng

cüa

Tinh uÿ.

-

Vàn phông Tinh

üy
11

Huong dân t<iém diêm têp thé và câ nhân;
ctang và dang viên nâm2020

dfih ÿchât

lugng tô chric co sô

Dàng chi
Bf thu Tinh üy
Dèng chi

Nghe Dang tloan HDND tinh, Ban crln sg Dang UBND tinh bâo câo câc nôi
dung lcÿ hqp HDND tinh cui5i nâm2020.

Bi thu Tinh ûy

Kiém diém t{p thê và câ nhân câc dông chi Ûy viên Ban Thuôrng vU Tinh ùy nàm
2020.

Dàng chi
Bf thu Tinh üy

Ban hanh Chuong trinh công tâc phông chiSng tham nhüng nhiêm kl2020-2025

Dông chi
Bi thu Tinh üy

Ban Tô chric Tinh

üy
Dâng tloan HDND
tinh, BCS Dang
UBND tiNh
Ban Tô chüc TU;
Vàn phông Tinh üy

t2
Ban Nôi chinh Tinh

üy

9

NQi dung

Phân công
chï tlço

Co quan
chuân bi

Thâo lufn, ttânh giâ két quâ công téc nàm 2020;phuong huông, nhiÇm W, giâi
phâp nàm 2021; cho ÿ kién vè Chuong tinh công tâc nàm 2021 ctn BTV, BCH
ba"g bô tïnh; Chuong tintr kiém m, grârn sât nàm 2021 ctaBTV Tintr ûy.

Dông chi
Bf thu Tinh uÿ

Vàn phông TU;

NQi dung

Phân côrg
chï {Iço

Phân công
chuân bi

Thâo lufn, cho ÿ kién vè du thâo Bâo câo chinh.U 0b l) và Dçttrâo câc Bâo
câo chuyên dè; Thông qua Dè cucrng Bâo câo kiém diêm Ban Châp hành Dâng
bô tinh kh6a XIX, nhiêm kt 2015-2020.

Dông chf
Bi thu Tïnh uÿ

Tiêu ban Vàn kiÇn

Dàng chi
Bi thu Tinh üy

Tiêu ban Vàn kiên

Quÿ Thâng

2- Ch

trinh

Quÿ Thâng
,,

cô

tâc cüa Ban Châ hành Dân

tïnh

ti

(làn D; dV thào Bâo câo kiém
Thâo lufn, cho ÿ kién vè AU thâo Bâo câo chinh
diêm Ban Châp hành Dang bO thh ktr6a )OX rüriêm ky 2015-2020 (lân l).

I

UBKT Tinh ùy

3
Tô.chüc Uèi auOng lÿ lufln, cflp nhQt kién thrtc cho crân bô lânh dpo quan lÿ chü
Dèng chi
chôt cüa tinh.
Phô Bi thu TTTU

tr

4

- Dânh giâ két quà công tâc Quÿ I, triên khai nhiÇm w Quÿ IVzOzO.
- Thâo luên dU thâo Bâo câo chinh tri (làn 3); dU trâo Bâo c.âo kiêm etêm gan
Châp hantr Dâng æ tinh t<tr6a )(DÇ nhiem kÿ 2015-2020 (lân 2).

Dèng chi
Bi thu Tinh ùy

Ban Tuyên giâo
Tinh üy

Vàn phông Tinh uÿ;
Tiêu banVàn kiên

10

NQi dung

Phân công
chi d4o

Thâo lufn, cho ÿ kién vè Oè ân phân bô dai biéu du Dai hQi Dang bO tinh lân
thû XX, nhiêm kÿ 2020-2025.

Dàng chf
Bi thu Tinh üy

Quÿ Thâng

5

Phân công
ehuân bi
Tiêu ban Nhân

s1r

-

6

7

Dang tloan FDND
dnh
- BCS Dang UBND
finh

Cho ÿ kién dOi voi câc nQi dung Dang ttoan HDND tinh và BCS Dang UBND
tinh chi dpo tinh tai ky ho. p giüa nârn 2020 - IIEND tinh kh6a XVm.

Dông ch(
Bi thu Tinh üy

Dânh giâ két quâ công tâc 6 th,ârre clàu nàm; trién khai nhiÇm vu 6 thâng cut5i
nâm2020; thâo luQn, cho ÿ kién, hoan thiên Bâo câo Chfnh tri Dai hôi Dâng bô
tinh ltu thri XX (tnrôc khi xin ÿ kién TW); dv thâo Bâo câo tông hçrp ÿ kién
dông gôp vào dU thâo vàn kiÇn trinh DAi hôi )Gtr euaDang.

Dông chf
Bi thu Tinh üy

ffiên khai thpc hiÇn Nghi quyét Trung uong 12 (kn6a XII)

Dèng chi
Bi thu Tinh üy

Ban Tuyên giâo
Tinh üy

Tô chric tông két công tâc kiêm ta giém sât; viêc thgc hiÇn Quy ché làm viÇc
cüa UBKT Tinh üy nhiêm kÿ 2015-2020.

Dèng chf
Bi thu Tinh uÿ

UBKT Tinh üy

Thao lnân, thôrg qua D1r üâo Vàn lkiÇn (sau thi tiêp thu ÿ kién fW)
Dâng bO tinh mn tfli rcf, nhiem kÿ 2020-2025.

Dông chi
Bf thu Tinh üy

Tiéu ban Vàn kiÇn

Qurân triÇt,

Titubalvtukiên
Vtoiphong
Ti,nhuy

III
8

I

finh DAi hôi

11

Quÿ Thâng

NQi dung

Tông duyêt chuurrg trùnh Dei h0i Dâng

Dai hQi tl4i biêu Dâng

bQ

bQ

tinh Iàn thnir)OL nhiÇm kÿ ZfI/UIOZI

tinh Èn thrt XX, nhiÇm \§, 2020-2OZS.

Phân công
chï rlço

Phân công
chuân bi

D/c Bi thu Tinh uÿ

uac -.Â
lleu Dan cua
Dai hôi

Dông ch(

Bf thu Tinh üy

Ban Châp hành
Dang b0 tinh

Dàng chi
Bi thu Tinh uÿ

Vàn phông
Tinh uÿ

Eàng chi
Bf thu Tinh üy

Ban Tuyên giâo
Tinh üy

Dèng chf
Phô Bf thu TTTU

Ban Tuyên giiâo

10

giâ két quâ công tric euÿ trI và tinh hinh 9 thrâng nân 2020; triên kûai
?ântr
nhiêm v.u teng tâm quÿ l,2O2O.

Qurân

IV

11

triêt, trién khai thgc hiÇn Nghi quyét Trung uorrg 13 (khôa

)oI)

HQi nghi câp nhêt kién thrîc moi cho ctui bQ.chü chôt cua tinh.

IDND rinh và BCs Dâng UBND tinh bâo câo câc nQi dung
tinlr lcÿ h-op HDND tinh cutSi nâm2020- IDND tinh khôa xvIII.
Nehe Dâne ttoan

Dông chi
Bi thu Tinh üy

Tinh üy

Dâng cloan IDND
tinh; BCS Dâng

UBND tinh

t2
Quÿ Thâng

12

Phân công
chi dço

NQi dung

Câc IIQi nghi cüa Tinh uÿ:
- fô.ne két công tfuc nâm.2020; phuong huong, nhiêm vE giai ph6p nàm 2021.
- Tông két công trâc kiêm fra, gi6tm sât nàm 2020, triên khai phuong huÔng,
nhiêm vu nàm 2021.
- Tông két công tâc nQi chinh PCTN và CCTP nâm 2020; trién khai phuong
huong, nhiêm vU nàm 2021.

Dông ch(
Bi thu Tinh uÿ

Phân công
chuân bi

Vàn phông TU,
UBKT Tinh üY;
BanNÔi chinh
Tinh üy

Ghi chü:
(ck)'
- Chrmng tùah công tdc chra bao gôm câc n§i dung so, tông kiât câc ngb! quyét, chi tlti, két luân"' cuaTrung ucmg
,a.g két câc Chi thi, Nchi quyét, rét tu4no"' cria
khi cô vàn bàmiwng aân"o:, rrurg ,rvng; c.ic nôi dung liën- qÉnîii, ,ie.
Tinh uÿ, Ban Thuong 4r Tinh uÿ, câc co quan chü ti rhù tt§ng tham muu dè xuât vdi Thuèrng trgc Tinh uÿ'
- Ngoü uic nQi dung ùn xnc
tong Chvtng frnh công &ic,Ban Chép hành, Ban ThuÙng vu Tinh üy së, tô chuc câc

ri

$nh

é - xâ hQi, công tâc câ,n bQ... theo thâm quyen;'
- Cdc hQi nghi qann fiQt, hpc tQp, so kfu tông kâ cdc nghÿ quyét, *t *ù *â toôn ctlt ilary uong, cûa tînh' cÂc.6onvi
ttuqc phân công chü U cen cri v1oluàg aâq cm ci cua rrung
*" drh ;y 4mg ké hoech tinh Thucmg tr\tc TInh üy dê
"Âg,
tlua vào chuong tinh công trâc hàng rrrg cüa Ban Châp hanh, Ban Thucmg qr Tinh üy.
hôi nghi cho ÿ kiién vè c6c nQi drurg theo Quy ché Êm üfo (c{ic nôi dung vè kinh

Nùrn 2020, Thrùng bfc Iînh ÿy, Ban Thuùng vy I-uth riy së làm .;,ft vr1i mQt s6 sô, ban, ngành, ttoàn ûrê, <tia pluong'
Llch và n§i dmg raàg së tlugc rtua vào chumg trinh công téc hàng thâng, tuàn c,ia san ctrâp hành, Ban Thuong vu'
"iç"ô
Ihuùng tlrc Tinh üy.
-

tr- Tô chür thgc hiên
1- Trong quri

tinh tô chrh thlrc

hiÇn, Ban Ctrâp hanh Dang bQ tinh

ÿ

quyà cho Ban Thuàng vg Tirh üy càn crl tinh hinh cy
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thê, chü dô-ng dièu chinh, bô sung n§i dung chuong

tlnh

công tâc cho phù

hç.

2- Cric co quan, tton vi ttr:qc ph,iin công chü ti, chü d§ng ph6i hqp v6i câc co quan c.6 li&r quan chuân bi n6i aung tAo cAo
và güi tài liÇu (qua Yàn phàng TînI r// trinh h§i nglri Bao Thuàng vU Tinh uÿ, hôi ngh! Ban Chfo hành Dang bô tinh trutq fùi
ho.p 5 ngay.

trbh

công tdc nàm 2020 cua Ban Châp hantr" Ban Thuoxg vU Tlnh uÿ (khoâ

)(D0, yêu càu crâc huy§n
üy, thành uÿ, tlâLng uÿ tqrc thu§c, ban cân qr tlÀng, tiàng tloan, c6c sô, ban, nganh, tloan thè tinh xây dgrg chuong tinh công tâc
cüa co quan, <lon vi dê triên klai ttryc hiên./.
Càn cü vào Chucmg

TÏNH Uÿ
TT{t,

Noi nhân:
- Ban Bi thu TW Dang; I
- Vàn plrô:rg TW Dâng; J clé bdo cdo
- Câc ttàng chi Tinh uÿ viên;
- Ban cân sU dang, ttang <toan;
- Sô, ban, ngành, doan thê tinh;
- HuyÇn üy, thanh uÿ, ttang uÿ tr.uc tlruôc;
- Vàn phông Tinh uÿ:
+ Lânh <tao Vàn ptrong;
+ Phông TH;
+ Ltnr Vàn thu.

a

TINH
HÀ

runu

Thi Thüy

