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Càn cri Chuong

; càn cü dè

trïnh công tâc nâm 2Ol9 cüa Ban Châp hành, Ban Thuong
vU Tinh uÿ nghi cüa câc huyÇn, thành uÿ, <Iang uÿ tr.uc thuQc; câc sô,
ban, ngàrnh, doàu: thé tinh; Ban Thuôrng vU Tinh uÿ ban hanh Chuong trinh công tâc
thung 4/20L9 nhu sau:

Ngàv Thfr NQi dung
,0114 2 14h00: H§i ngh! giao ban tryc tuyén ngành tô chûc xây dpg dâng Quÿ l/2019.

2 3
- Sâng: Hôi nghi giao ban Thù truông câc co quan k*rOi n§i chinh tinh quÿ lt20l9; Thuôrng @c
Tinh uÿ làm viÇc voi mQt s6 co quan nôi chinh vè mçt sô v.u viçc dugc du lufn xâ hQi quan tâm.

3 4 - Sâng: Phiên h9p LIBND tinh &[nh giâ két quâ thlrc hiÇn nhiÇm 4r phât triên kinh té xa nQi Quÿ I.

4 5

5 6 - Sâng: Hôi nghi Ban Thucmg w Tinh uÿ thao luârr dânh gia két quâ công tâc quÿ U2Ol9.

6 7

7 CN

I 2 - Sang: Phiên h9p Thucmg tr.uc HDND tinh thrâng 412019.

9 3 - Srâng: HQi nghi hÿ két thi dua khlii cac ban xây dpg Dâng cüa Tinh uÿ.

10 4
- Sâng: Thuùng tr.uc Tinh uÿ nghe Ban crân sg ttang UBND tinh bâo câo dânh giâ câc chi s6 PCI,
PAPI cùa tinh nàm 2018.

11 5

- Sang: Hôi nghi Ban Châp hành Dàng bQ tinh so két drânh giâ két quâ công tiâc quÿ V2019; quân

riêt Nghi quyét sô f g-NQhW, ngày lstOttzotg cÿa BQ Cbinh tr! vè nâng cao hiÇu quâ quàn lÿ,
khai thâc, s,i Ourg và phât huy câJnguàn lyc cüa nèn kinh té.

t2 6

13 7

t4 CN

15 2 Nghi bù ngày Giô tô HùngVuong 10/3.

t6 3 - Ban Thuèrng vg Tinh uÿ tông duyÇt Chuong trinh Epi lê Vesak 2019 t4i Chùa Tam Chüc.

t7 4

l8 5

- Sâng: Hôi nghi Ban Thuùng vU Tinh uÿ nghe Ban cân sy Eang UBND tinh bâo câo rà soât,
tlânh giâ công tric quy ho4ch, quan 1ÿ quy ho4ch sù dqng dât dqc hai bên môt s6 tuyén duùng
moi dâu tu xây dlmg trên dia ban tinh.

t9 6

20 7 - Srâng: I^ânh &.ro Thanh phô IIa NOi vè Um vifu voi Ban Thuong vp Tinh uÿ I{a Nam-

2t CN

22 2

a



2

Ngàv Thri NÇi dung

23 3

24 4 I

25 5 - Hôi nghi chuyên Aè câp nhât kién ttllc cho ttQi ngü cân bO chù chôt cüa tiüh.

26 6

27 7 Nghï lê 30t4,OltS (05 ngày, tùr ngày 27t4 dénhét ngày 01/5)

28 CN

29 2

30 3

Ghi chü:\,,
- Dê nghi cac co quan, dcrn vi chuân bi tôt câc nQi d.rng phuc vu câc Hôi

ngh! cüa Tinh üy, Ban Thuèrng vU Tinh üy dâm bâo chât lugng, tién dô.
- Trong quâ trinh thgc hiÇn néu c6 ttray dôi sê c6 thông bâo sau. Câc huyÇn,

thành uÿ, dang uÿ tr.uc thuQc, câc sô, ban, ngành, doà,:r thê tinh luu ÿ: ngày
251412019 dàng hÿ lich thang 512019 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
-À- Câc ilông chi Tinh uÿ üên,

- Câc Ban Can sg dàrg, Eang ttoan; câc huyÇn,

thành uÿ, tlâng uÿ tr.uc thu§c,-
- Câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh,
- Vàn phèng Tinh uÿ: Lânh tt4o Vàn phông;
Phông TH, HC, QT; Ltru Vàn thu.
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