
riNn uÿ nÀ NAM
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nÂNc ceNc sÂN vrpr NAM

so 0 - crr/TU Hà Nam, ngàyJé thdng 4 nàm 20Ig

CHIIONG TRiNH
công tâc thâng 512019

Càn cü Chuong trinh công tâc nàm 2019 cüa Ban Châp hành, Ban Thuôrng
qr Tinh uÿ; càn cri dè ngh! cüa câc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ tryc thuQc; câc sô,
ban, ngành, doàn thê tïnh; Ban Thuèrng vp Tinh uÿ ban hành Chuong trinh công tâc
thâtng 512019 nhu sau:

Ngàv Thû NQi dung

'0115 4 Nghi ngày Quiic é Lao ifQng 01/5

2 5
- Sang: Eàng chi Truong Hoà Binh, Phô Thù tuông Chinh phü eti kiêm tra công tâc cnuan Uitô
chüc D4i lê Vesak 2019 tqi Chùa Tam Chüc, huyÇn Kim Bang.

3 6
- 15h30': Doàn Kiêm fia LI32 cüa UBKT Trung uong vè giâi quyét küiéu n4i cüa dàng viên t4i xâ
Tugng Lînh huyÇn Kim Bâng bâo câo két quâ thâm tra xâc minh vôi Thuômg tr.uc Tinh uÿ.

4 7 - Srâng: Ban Thuèrng vq Thanh uÿ HàNôi làm viçc voi Ban Thuèrng vU Tinh uÿ FIaNarn

5 CN

6 2
- Sang: Thucrng tryc Tinh uÿ di thàm, t{ng quà nhân dip Lê Phât dtu 2019.

- Chièu: HQi nghi Thuàng trpc Tinh uÿ vè công tâc cân bô

7 3

8 4 - Doàn Dai biéu QH tinh tiép xüc cü tri tpi co sû (1,5 ngay, ngày 08,09/5/2019).

9 5 - Chièu: Hôi nghi Ban Thuèrng v.u Tinh uÿ vè công tâc can bô

10 6 - Sang: Hôi nghi thông ntrât n9i dung, chucrng trinh kÿ hqp thir 8 HDND tinh khoâ XVm

11 7

12 CN
- Dai lê Phât dan Liên hçrp quôc Vesak 2Ol9 tqt Chùa Tam Chüc, huyÇn Kim Bang (ngay 12-
I 4/s/20r 9).

13 2 - Hôi nghi Trung uong 10 ktroâ XII (dw kién ù ngày I 3- t 5/5/20 I 9).

t4 3

15 4

t6 5

- f,âog, HQi nghi so két 03 nàm thpc hiÇn C"hi tlü sô OS-CfffW, ngày 15t5D016 cüa Bq Chiù ti
gàn voi biêu duong, khen thuong câctùpthê, câ nhân üêu biêu tung hqc tâp và làm theo tu tuông,
d4o ilüc, phong câch Hà Chi Minh.

t7 6

18 7

t9 CN

20 2

2t 3

I n.i,n 20i



2

Ngàv Thû NQi dung

22 4

- Sâng: Hôi nghi Ban Thuùng vp Tinh uÿ nghe Ban cân sUPâng UBND tinh bâo câo rà soât,

arenn gia công tac quy hopch, quan lÿ quy hà4ch sù dqng dât dgc hai bên mQt sô tuyén duùng
moi dàu tu xây dpg trên dia ban tinh.

23 t

24 6
- Sâng: HQi nghi tông két 10 nàm thUc hiên Cuôc vân dQng "Ngu<ri Viêt Nam uu tiên dùng
hang ViÇt Nam".

25 7

26 C}I

27 2

28 3
- Sâng: H§i nghi so két 5 nàm thyc hiÇn Nghi quyét 33 cüa Bqn Châp h+,h TW (khoâ.)fl) vè xây
dpg và phât triên vàn hoâ, con nguài t/iêt Nam tfâp ung yêu câu phât triên bèn viing dât nuôc.

29 4

- Srâng: Hôi nghi Ban Thuàng W Tinh uÿ nghe Ban can s1r Dtuig UBND tinh bâo crâo tinh hinh
thyc hiÇn quy ho4ch Trung tâm hanh chfnh huyÇn Thanh Liêm.

- Eoan Công tâc cüa HQi ttèng tinh Gyeonggido t6i thâm và làm viÇc tai tirfr- (ng\,
29,30/5/2019).

30 5

31 6

Ghi chü:
- Dè nghi câc co quan, dcm v! chuân bi tôt câc nQi dung phuc vq câc H§i

ngh! cüa Tinh üy, Ban Thuèrng W Tinh üy dâm bâo chât lugng, tién dô.
- Trong quâ trinh thgc hiÇn néu cô thay ilôi së cô thông bâo sau. Câc huyÇn,

thanh uÿ, dâng uÿ tr.uc thuQc, câc sô, ban, ngành, doàn ttré tintr luu ÿ: ngày
24/512019 dàng lcÿ lich thrlng 612019 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc dông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Cân sg dang, Dang doan; câc huyên,
thành uÿ, ttàng uÿ trUc thuQc,
- Câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh,
- Vàn phèng Tinh uÿ: Lânh t14o Vàn phông;
Phông TH, HC, QT; Luu Vàn thu.
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