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cü Chuong trinh công tâc nàm 2019 cüa Ban Châp hành, Ban Thuôrng
vu Tinh uÿ; càn cri dê nghi cüa câc huyÇn, thành uÿ, dang uÿ tnrc thuQc; câc sô,
ban, ngàurh, doàn thé tinh; Ban Thuong qr Tinh uÿ ban hành Chuong trinh công tâc
thâng 612019 nhu sau:

Ngàv Thr?

,0116 7
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- Sâng (9h00'): TTTU.nghe Ban cân sp dâng UBND tinh bâo câo vè chù truong nghiên cûu quy
hoSch xây dpg mQt sô dU ân dê phpc vy dièu chinh càn cû h4u phuong s6 Z cta iintr.
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- HQi nghi tiép xuc cù ti và hsp tô Oai Uiêu miôc kÿ hqp thû 9 HEND tinh kàoâ XVII (ca ngày).

- Thucmg truc Tinh uÿ tti ktrâo sat mâu fiqng dài tei thành ptrô Ha NQi và tinh Tuyên Quang (cd
ngay').
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- Sâng: Her nghi sc, két 5 nàm thuc hiên Nghi quyét 33 cua Bql Cnap qrh TW ftnoâXf vè xây
dpng và phât trién vàn hoâ con nguoi Viçt Narn tlâp ung yêu càu phât fiên æn't fng dât nuôc.
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- Sâng: Dâng uÿ Quân str tinh tô chûc HQi nghi so kit, gap mët, tôn vinh khen thuômg tliên htnh tiên
tién 5 nàm thyc hiÇn CuQc vpn tlQng "Phât huy truyèn thông, cting hién tài nâng, xtmg danh BO dQi

Cg Hô", 03 nàm Chi thi 05 cüa BQ Chinh tr!, Chi thi 87 cùa Thuômg vg Quân uÿ Trung usng.
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- Sâng: HQi nghi so két 3 nàm công tâc phât hiÇn, bôi duomg, xây dpg, nhân ttiên hinh tién tién và
biêu duong cârc tlp thê, câ nhân tiêu biêu giai tlo4n 2016-2019.

3 -Cfriù, HQi nghi Ban Thuùng vp Tinh uÿ nghe Ban crân ss
giâ công tâc quy ho4ch, quân lÿ quy honch sri dpng dât dqc
xây dpng trên dia bàn tinh.

Dâng UBND tinh bâo céo rà soât, tlânh
hai bên mQt s6 tuyén tluùng môi dàu tu

l1

- Sang: Phiên hgp Thuùng tryc HDND tinh thang 612019

t2 4 - Doàn công trlc cùa tinh tli trao aôi finn nghiÇm voi tinh Scrn La và khâo sât mâu tugng dài Bâc

Hà vôi câc dân tôc Tây Bâc tai thành phô Son La (tîr chièu ngày 12-14/6/2019).
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- Sang: Khai giàng lôp bài duông dç nguôn crân bq lânh d4o, quàn lÿ cùa tinh nhiêm kÿ
2020-2025
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Ngàv Thrfr NQi dung
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- Sâng: HQi nghi Ban Thuèrng vU Tinh uÿ nghe Ban can sy Dang UBND tinh bâo câo tinh hinh
thyc hiÇn quy ho4ch Trung tâm hành chinh huyÇn Thanh Liêm.
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- Chièu: Thuong tr,rc Tinh uÿ nghe Dang tloan M1TQ tinh bâo câo công trâc chuân bi tô chric EAi hôi
MTIQ dnh nhiêm kt 2019-2024.

22 7 Eoàn công tâc cüa tinh tli khào sât mâu ffgng tlài tpi tinh Quàng Nam (ngay 22,23/6/20/,9)
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25 3 - Sâng:HQi nghi T9a dàm "Nông coo cluit lüqng thtrc hiên Qtty ché dôn chù d co sù trên ilia bùt tinh"
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- Srâng: Hôi nghi Ban Thuômg vU Tinh uÿ nghe Dâng Doàn IDND tlnh, Ban crln s1r tlâng LJBND
tinh bâo câo câc n§i dung hinh t4ikÿ hçp thû 9 HEND tinh khoâ XVm.
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- HQi nghi giao ban công tac tuyên giâo câc tinh dàng bàng sông Hông vàmôt sO Untr Eông Bâc.

- Sâng: HQi nghi thù truông câc co quan lùôi Nôi chinh tinh quÿ ll/2019

- Sang: Hgi ngh! Ban Thuùng vr; Tinh uÿ thâo lu$n, tlânh giâ két quà công tirc 6thângdàu nàm, triên
khai nhiÇm vs 6 thâng cuôi nàm 2019; cho ÿ kién ,è công trâc chuân bi tô chric Dai hôi MmQ ünh
nhiêm ky 2019-2024.
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Ghi chü:
- Dè nghi câc co quan, dcrn vi chuân bi tôt câc n§i dung phUc vu câc HQi

nghi cüa Tinh üy, Ban Thuèrng vU Tinh üy dâm bâo chât lugng, tién dô.
- Trong quâ trinh thuc hiÇn néu cô thay dôi së cô thông bâo sau. Câc huyÇn,

thành uÿ, dâng uÿ tryc thu§c, câc sô, ban, ngành, doàn thé tinh hnr ÿ: ngày
251612019 dàng kÿ llch thâng 712019 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc dàng chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Can sg dâng, Dàng doàn; câc huyÇn,
thành uÿ, dang uÿ tryc thuQc,
- Câc sô, ban, ngàrnh, doàn thê tinh,
- Vàn phông Tinh uÿ: Lânh tl4o Van phông;
Phông TH, HC, QT; Luu Vàn thu.
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