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Hà Nam, n7àyü thdng 3 nàm 2019
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trinh công tac nàm 2OL9 cüa Ban Châp hành, Ban Thuôrng
v.u Tinh uÿ; càn cü dè nghi cüa câc huyÇn, thành uÿ, clang uÿ tr.uc thuQc; câc sô,

ban, ngành, doàn ttrê tintr; Ban Thuôrng v1r Tinh uÿ ban hanh Chuong trinh công tâc
thang 312019 nhu sau:

Ngàv Thû NQi dung

'01/3 6

2 7

3 CN

4 2

5 3
- Chièu: Hôi nehi Thuômg t.uc Tinh uÿ nghe Ban Tô chüc Tinh uÿ bâo câo Quy hoqch can bô diÇn
Ban Thuômg v.u Tinh uÿ quan 1ÿ nàm 2018.

6 4
- Chièu: Hôi nghi giao ban Thuong trpc HDND tinh voi Thuèmg tr.uc IIEND céc huyên, thành
phô.

7 5 - Sâng: Câc Hôi nghi cua Tinh uÿ vè công tâc can bQ.

8 6

9 7

10 CN - Srâng (9h00'): Gep mét HQi dàng huong Hà Nam tai Hà NQi xuân Kÿ Hqi 2019.

11 2

12 3

13 4

- Sang: Hôi nghi Ban.Thgong W Tinh uÿ nghe Ban Can sg Eang UBND tinh bâo câo câc nQi

dung: Ké hoach chuyên Aôi co câu cây trông trên aâtl';er-tuh Hà Nam giai do4n 2019-2020; vè
viêc dièu chinh Çuy ho4ch chi tiét xây dpg tÿ LÇ ll5OO Khu dô thi moi quy ryô 150ha thuQc

Quy ho4ch chi tiét xây dpg ty lç ll2OOO Khu <1ô th| Bâc Châu Giang, thàmh pUô fnri fy.

l4 5

15 6 - Eoàn công trâc cua tinh di trao aôi mnn nghiÇm voi tinh Hoà Binh (ngay 15 - 16/3/2019)

16 7

t7 CN

18 2

t9 3

20 4

- Srâng: Hôi nghi Ban Thuong.v.u Tinhtÿ nghe Ban can sç Dang UBND tinh c"lc don vi liên quan bâo
cao tinh hinh chuân bi cac dièu kiên tô chric Dai 1ê Phât dân Liên hiÇp qutu - Vesak 2Ol9 t1tKhu du
liphTam Chuc.
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Ngàv ThÉ NQi dung

2t 5

22 6

23 7
4 Ë

24 CN
,

25 2

26 3
a

27 4

- Sâng: Hôi nghi Ban Thucmg vU Tinh uÿ nghe Ban cân sUPang UBND tinh \fo câo rà soât,
tIânh giâ công tac quy ho4ch, quan lÿ quy ho4ch sü dpng dât dqc hai bên m§t sé tuyén tluèmg
moi tlâu tu xây dlmg trên tlia ban tinh.

28 5

29 6 - Sring: HQi nghi giao ban Thü truong câc co quan khôi nôi chinh tinh quÿ ll2}l9.
30 7

31 CN

Ghi chü:
- Dè nghi câc co guffi, clon vi chuân bi tôt câc n§i dung phuc vu câc Hqi

nghf cüa Tinh üy., Ban Thuèrng vu Tinh üy dâm bâo chât luÇmg, tién dô.
- Trong quâ trinh thgc hiÇn néu cô thay dôi së c6 thông bâo sau. Câc huyÇn,

thanh uÿ, dâurg uÿ tr.uc thuôc, câc sô, ban, ngàu:h, doàn tfré tintr hnr ÿ: ngày
251312019 clàng kÿ llch thang 412019 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Ncvi nhân:
- Câc dông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Can sp dang, Dang iloan; câc huyên,
thành uÿ, itang uÿ @c thuQc,
- Câc sfl ban, ngàmh, doàn ttrê tinh,
- Vtu phông Tinh uÿ: Lânh d4o Vân phông;
Phông TH, HC, QT; Luu Vàn thu.
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