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BÂNc CQNG sÂN YIET NAM

Hà Nam, ngày 03 thdng 02 ndm 2020

CHUOI\G TRiNH
công tâc thâ-n g02t2020

trinh công tâc nâm 2O2O cüa Ban Châp hàrh, Ban Thuôrng
nghi cüa câc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ tr.uc thu§c; câc sfl

ir

ban, ngàurh, doirn thê tinh; Ban Thuèrng W Tinh uÿ ban hành Chucmg trinh công
tâc thrâng 0212020 nhu sau:

Ngàv Thri NQi dung

,01102 7

2 CN
19h00': HuyÇn Thành Liêm tô chüc Lé công b,ti aryêt dinh thtuh Ep fhi trân fan Thanlr huyÇn Thanh
Liêm.

3 2
- Sâng: Hçi nghiTinh uÿ gëp mat crân bô lânh dao cüa tlnh qua câc thùi ld nhân ky niÇm 90 nàm ngày
thanh lâp Dang.

16h00': Lânh tlao tinh gflp m[t, dQng viên lânh dpo câc Hiêp hôi doanh nghiêp trên dia ban tinh.4 3

5 4

- D/c Bi thu Tinh uÿ làm viÇc voi Ban Thuong vp HuyÇn uÿ Thanh Liêm (cà ngùy).

- 15h30': D/c Bi thu Tinh uÿ làm viÇc vôi Ban Thuùng vu Huyên uÿ Kim Bang vè tinh hinh chu&r bi
Dai hôi và công tâc crân bQ.

6 5
- 8h00': D/c Bi thu Tinh uÿ làm vi* voi Ban Thuong vp HuyÇn uÿ Lÿ Nhân vè ûnh hinh chuân bi Eai
hQi và công trâc crân b0.

7 6
- th00': D/c Bi thu Tinh uÿ làm viÇc voi Ban Thuong vu Thanh uÿ Phù Lÿ vè tnh hinh chuân bi Dar
hôi và công trâc crân bô.

8 7

I CN

10 2

Sang:
+ Thuùng tyc 'tinh uÿ nghe Doan giâm sât cria Ban Thuong vu Tinh uÿ d6i voi Thuong t4rc HuyÇn uÿ
và crâ nhân dàng chi Bi thu HuyÇn uÿ Thanh Liêm bâo câo két quâ giâm sât.
+ Giao ban Thuong tr.uc Tinh uÿ.

11 3 - Srâng: Lê giao nhqn quân nlm2020

t2 4 - Chièu: HQi nghi bàn giao nhiêm vu Chi huy truong Bç Chi huy Quân qr tinh.

13 5

l4 6

- Sang: Hôi nghi Thuong trgc Tinh uÿ thâo luân, dânh gia, xép loai chât luqng tô chûc co sô dang, ttang
viên nâm 2019 và công tâc cân bô.

- Chièu: Hôi nehi Ban Thuong vu Tinh uÿ nghe Doan giâm sât cùa Ban Thuùng 
"u firh uÿ ttôi voi

Thuèmg trUc Huyên uÿ và câ nhân tlèng chi Bi thu HuyÇn uÿ Thanh Liêm bâo câo két quâ giâm sât;

thâo luân, tÏrânh giâ, xép loAi chât luqng tô chüc co sô tlang tlang viên nàm 2019 và công tâc oân bç.

15 7

16 CN

t7 2 - Sâng: Giao ban Thuôrng tru. c Tinh uÿ
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Ngàv Thû NQi dung

- Chiêu: Phi&r ho. p Thuong ûuc IDND tinl thÉng0212020.
18 3

I
I

t9 4
- HQi nehiBan Châp hanh Dang bO tinh
DU thâo câc Bâo câo chuyên dè; Thông
tinh khôa XIX, nhiÇm W 2015-2020.

thâo lufn, cho ÿ kién vè ap thào Bâo c6o chinh tri Gan t) ve
qua Dè cucmg Bâo câo kiêm diêm Ban Châp hành Dâng b§

20 J
I

2t 6 - S6ng: Hôi nehi tông két công trâc thi tlua khen thuong tinh nàm 2019.

22 7

23 CN
- Sâng (8h30'): Gip mit dông huong
phàng, 266 Thry1 Khuê, Hà NQi)

rfà Nurn tai Hà Nôi xuân Canh Tÿ 2O2O (I,lhà ktuich BQ Quôc

24 2

- Sâng: 
;

+ Thuèmg t4rc Tinh uÿ nghe Ban Can s{r aang IJBND tinh bâo câo vè Danh mpc, tiêu chi câc dg ân thu
hüt ttàu tu vào tinh theo chü truong cüa Trung uong, cüa tinh dâm bâo câc yêu càu vè bào vê môi tuèrg,
sü dung dât titit kiÇm, hiÇu qua phât triên bèn viing,...
+ Giao ban Thuùng tr.uc Tinh uÿ.

3

- Câ ngày: Hôi nghi Ban Thuong w TlnF uÿ $âo lufln, cho ÿ kién vè ds thâo Bâo câo chinh tri 0àn Z);
nghe Ban Cân sU ttang UBND tinh bâo câo vè Danh mpc, tiêu chi câc dp ân thu hüt dàu tu vào tinh theo
chü trucmg cùa Trung uong, cüa tinh dâm bâo câc yêu càu vè bâo vê môi truong sü dung dât tiét kiÇm,
hiÇu quà, phât trién bèn vüng,...; cho ÿ kién vè viÇc dièu chinh Quy ctré nm viÇc cua Tinh uÿ khoâ XD(
và công trâc crân bô.

25

I 26 4

- Sâng: HQi nghi Ban Châp hanh Eang bô tinh thâo luân, cho ÿ kién vè Ou Uao Bâo crâo chinh tri 0àn Z)

- Chièu: D/c B{ thu Tinh uÿ tiép 
"Ong 

üh dinh kÿ

và côngtâc cân bô.

27 J
i

28 6

29 7

- Dè nghi câc co quan, don vi chuân bi tôt câc nQi dung phUc vu câc HQi
nghi cüa Tinh üy, Ban Thuèrng v.u Tinh üy dâm bâo chât lugng, tién dô.

- Trong quâ trinh thUc hiên néu cô thay dôi sê cô thông bâo sau. Câc huyÇn,
thành uÿ, dang uÿ tr.uc thu§c, câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh hnr ÿ: ngày
2510212020 dàng hÿ lich th*g 312020 v«yi Vàn phông Tinh uÿ./.

Ghi chü:

Noi nhân:
- Câc ttàng chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Crân sy dfuig, Eang tloan; câc huyên,
thành uÿ, tlang uÿ tr.uc thu§c,
- Câc sô, ban, nganh, doàn thê tinh,
- Vàn phông Tinh uÿ: Lânh d4o Vàn phông;
Phông TH, HC, QT; Lrnr Vàn thu.
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