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Càn cü Chuong trinh công tâc nàm 2021cüa Ban Châp hành, Ban Thuôrng
vU Tinh uÿ; càn cri dê nghi cüa câc huyÇn, thi üy, thành uÿ, dâng uÿ tr.uc thuQc;
câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh; Ban Thuùng vp Tinh uÿ ban hanh Chuong trinh
công tâcthirng512021 nhu sau:

Ngàv Thû NQi dung

'01/5 7

2 CN
- lhuông truc Tinh uÿ, Ban Thuong vr; Tinh uÿ hqp nghe bâo céo vè tinh hinh, công tâc phông
chông dich bÇnh Covid-19

3 2 - D/c Bf thu Tinh uÿ di kiêm tra công uic phông chông dich Enh Covid-I9 t4i câc doanh nghiÇp tên dia ban

4 J
- Thuùng trgc Tinh uÿ nghe bâo câo vè viÇc xù lÿ dôi vôi câc câ nhân liên quan ttén truùng hqp
duong tinh vôi Covid-19 trên dla bàn huyÇn Lÿ Nhân

5 4 - D/c Bi thu Tinh uÿ <ti kiém tra công tâc phông chông dlch bÇnh Covid-19 trên dla bàn

6 5

6

- E/c Bi thu Tinh uÿ ili kiém tra tién dQ mQt sô dy ân trqng diêm trên dia bàn

- HQi nghi tiép xüc giüa cü tri vôi nhirng nguôi ung cù tlpi biêu Quôc hqi khoâ XV (cà ngày)

7
- HQi nghf tiép xüc giüa cti tri vôi nhüng nguùi ung cü ttai biêu HEND tinh nhiÇm kÿ 2021-2026
(câ ngày)

8
,|

I CN

10 2 - Sang: Giao ban Thuùng trgc Tinh üy

ll J

t2 4

l3 5

t4 6
- Sang: Hgp Ban Chi tt4o bàu cü tlai biêu Quôc hQi khôa XV và dai biêu HDND tinh nhiÇm kÿ
2021-2026 mô rQng

l5 1 - Sang: Thtrcrng tryc Tinh uÿ di thàm, chüc mtmg câc chùa nhân dip É ptrât dirr-202|

l6 CN

17 2 - Sang: Giao ban Thuùng tryc Tinh üy

l8 J

19 4

20 5

2l 6
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Ngày Thû NQi dung

2t 6

22 7
- Sang: Thuôrng tryc Tinh uÿ di
câc tô bàu cü t4i câc dia phuong

thàm, chüc mung cac chùa nhândip Lê Phât dân 202I va kiêm tra

- CuQc bàu cù dai biêu Quôc hôi khôa XV và aâ,:6iéi, ,ubiÇ* kÿ 2021-202623 CN

24 2 - Sring: Giao ban Thuùng tryc Tinh üy

25 J

26 4 - D/c Bi thu Tinh üy tiép dân thrâ.ng 512021

27 5

- H§i nghf Ban Thuômg vU Tinh üy nghe Ban cân sg dâng UBND tinh bâo câo: Chuong trinh xü
lÿ ô nhiêm môi truàng trên dla bàn tinh giai do4n 2021-2025, trqng tâm là khu vuc Tây Dây và

sông NhuÇ; Chuong trinh câi thiÇn môi truùng dàu tu kinh doanh, nâng cao nàng lgc c4nh tranh
tinh giai do4n202l-2025;Dè ân hô trq Doanh nghiQp nhô và vtra, thu hüt câc Doanh nghiÇp công
ngh{cao, tlông gôp ngân sâch lcrn; Dè ân vè tàng cuùng sy lânh d4o cùa Eang dôi voi viÇc ttôi
moi n§i d*g, phuong thric ho4t dông cüa MTTQ và câc tô chüc chinh tri xâ hQi, xây dUng hê

thông chinh tri co sô trong sach vüng mAnh; Bâo câo vè xây dpg Trung tâm hành chinh huyÇn

Thanh Liêm; Quy ho4ch xây dUng vùng huyÇn Lÿ Nhân dén nàm 2030 tàm nhin dén nàm 2050;
vè viÇc bâo câo Thü tuông Chinh phü vè Quy hoach phât trién Khu công nghiÇp trên dia bàn tinh;
viÇc rà soât quÿ aâtZON cüa câc dy ân phât triên nhà ô thucrng m4i, dg ân dàu tu phât triên dô
thi; bâo câo tinh hinh giâi quyét nôi dung phàn ânh cùa câc co quan bâo chi vè ho4t ttQng khai
thâc dâ; rà soât Chuong trinh hành tlQng 54 cüa Tinh üy thyc hiÇn Nghi quyêt Trung uong 6 khôa
XII; tông két viêc thUc hiên thi diém mô hinh hqp nhât Vàn phông HuyÇn üy vôi Vàn phông
HDND và UBND huyÇn (02 ngày, ngùy 27-28/5)

28 6

29 7

30 CN

31 2 - Sâng: Giao ban Thuùng tryc Tinh üy

* Ghi chü:
- Dè nghi câc co guffi, dcrn vi chuân bi tôt câc nôi dung phuc W câc Hôi nghi

cüa Tinh riy, Pm Thuôrng vU Tinh try dâm bâo chât luÇmg, tién dQ. Câc tài liÇu phuc
w Hôi ngh! dè nghi güi ,è Van phông Tinh uÿ tru0c 7 ngày tô chric Hsi ngh!.

- Trong quâ trinh thyc hiÇn néu c6 thay dôi së c6 thông bâo sau. Ôâc huyçn
üy, thi üy, thành üy, dâng üy tryc thuQc, câc sô, ban, ngành, doàn thé tinh luu ÿ:
ngày 271512021dàng lcÿ lich thâng 612021 vôi Vàn phông Tïnh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc ctông chi Tinh uÿ viên,
- Câc <tâng doàn, BCS dang,
- Câc huyÇn, thi, thantr uÿ <lang uÿ t.uc thu§c tinh,
- Câc sô, ban, ngành, doàrn thê tinh,
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.
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