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Càn cû Chuong trinh công tâc nâm 2O2O cüa Ban Châp hành, Ban Thuùng
vp Tinh uÿ; càn crî dè nghi cüa câc huyÇn, thành uÿ, clang uÿ tryc thuQc; câc sô,
ban, ngành, doàn thé tinh; Ban Thuông vu Tinh uÿ ban hành Chuong trinh công
tâc thén9712020 nhu sau:

Ngàv Thü NQi dung

,0117 4

8h00': H§i nghi giao ban trgc tuyén 6 thring rïàu nâm2020 do Ban Tô chûc Trung uong tô chüc.

Chièu (14h00'): HQi nghl Thuong tryc Tinh tÿ nghe Ban ciin sU Dalg UBND tinh bâo câo câc n§i dung trinh kÿ
ho.p thuong lÇ giüa nâm2020 cüa HEND tinh, Quy ho4ch phât triên câc Khu công ngtüêp tên tlia Uan tinn Aén
rÈrîz}zs,itinh huong ttén nàm 2030 và công tiic crân bô.

, 5

Câ ngày: Hôi nghi giao ban trpc tuyén 6 thring ttàu nàm 2020 ctachinh phù voi câc tlla phuong (sdng tù
th00', chiêu tù 14h00').

Srâng (8h00'): Ban Tô. chüc Trung uong tô chrîc Hôi nghi tham gia lây ÿ kién gôp ÿ vào dp thào Quy ché bàu
cü tai Dai hQi Dang lân thû XIII.

3 6

- Sâng: HQi nghi Ban Thuùng W Tinh uÿ nghe Dang tloan HDND, Ban Cân sg Dàng UBND tinh brlo câo
chuong trinh và câc nQi dung trinh ky hqp HDND tinh thuong lÇ giüa nâm20.20; nghe Ban ciân sg Dâng ÿBND
tinh bâo câo Quy ho4ch phât triên câc Khu công nghiêp trên dia ban tinh <tén nàm 2025, dilihhudng dén nàm
2030; và công tilc crân bô (vè chù truong kiQn toàn Phô Chù lich UBND tinh, công tac nhùt sç Dqi h§i Dàng bQ

rtnh ûn thth xx*, nhiçm kÿ 2020-2025; nghe câc nhôn sç ùt kién bô nhiÇm chûc danh lành clqo trinh-bày
Chuongtrînh hành ttQngvàmil siï nai dungkhdc).

- Chièu: Câc HOi nghi crân bô chù chôt, Ban Châp hanh, Ban Thuông vu Tlnh uÿ thlrc hiÇn câc quy trinh công
tâc crân bô.

4 7
Srâng: Eoan công tâc cua Bô Giâo dgc & Dào t4o do dông chi Bô truông Phung Xuân Nhe làm Truông tloan vè
nghiên cfru, khâo sât Khu Dpi h9c Nam Cao và làm viÇc vôi lânh tl4o tinh.
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- Srâng: Hôi nghi Ban Châp hành Dàng bô tinh nghe Dang <loan HDND, Ban Ciin sg Dang UBND tinh bâo câo
chuong trinh và câc nQi dung trinh kÿ hSp HDND tinh thuong lÇ giüa nâm2020; thâo luân, dânh giâ két quà
công tric 6 thrâng dâu nàm, triên khai nhiêm vU trgng tâm 6 thâng cuôi nàm 2020.

7 3 - Cà ngày: D?i hQi Dpi biêu Eang bQ huyÇn Thanh Liêm nhiÇm ky 2020-2025

8 4
- Sâng: Bé m4c Drri hôi Dai bièu Dang bQ huyÇn Thanh Liêm nhiÇm kÿ 2020-2025.

- Chièu: Phiên thri ntrât Oai hÔi Dai biêu Eang bô huyên Binh Lsc nhiêm kÿ 2020-2025.

9 5
- Câ ngày: Dai hôi Dai biêu Dang b§ huyÇn Binh Lpc nhiÇm ky 2020-2025 (Dst hQi üëm bàu tryc üp U nu
tsi Dçi hùi).
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- Srâng: Bé m4c Dai hôi Dai biêu Dang bQ huyÇn Binh Lpc nhiÇm kÿ 2020-2025.

- Chièu: Hôi nghi giao ban giüa Thuong tlrc Tinh uÿ voi kh6i MTTQ và câc doan thé chinh tri - xâ hôi tinh.

11 7

t2 CN

- Cà ngày: Kÿ hqp tan tnri K (kÿ hep thuùng lQ gifra ndm 2020) cua HDND tinh13 )

t4 3 - Câ ngày: Kÿ hçp Iân thû 16 ftÿ hçp thràng lQ giùa nàm 2020) cùa HDND tinh.
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Ngàv Thû NQi dung

15 4 - Câ ngày: Dai hôi Dai biêu Dâng bQ huyÇn Kim Bang nhiêm kÿ 2020-2025.
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- Srâng: Bé m4c Dai hôi Dai biêu Dang bô huyÇn Kim Bâng nhiÇm kÿ 2020-2025.

- Chièu: Hôi nghi so két danh giâ két quâ công tâc 6 thâng dàu nàm 2020 ctnBan chi d4o cùa tlnh vè thgc hiÇn

Qry 
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dân chü ô co sô, Ban Chi tl4o Công trâc tôn giâo tinh.

t7 6 - Cângày: Eai hôi Dai biêu Dang bQ t<hôi cac coquan tinh nhiÇm kÿ 2020-2025

1E 7

19 CN

20 2

- Sâng: Giao ban Thuùng tryc Tinh uÿ

- Chièu: H§i nghi Ban Thuùng vU Tinh uÿ thào lufn, cho ÿ kién vè dg thâo lan cuOi câc vàn ban: Bâo câo Chinh
tri trinh Dai hôi Dàng b§ tinh ûn thü XX, Nghi quyét Dai hôi Dâng bQ tinh làn thfr XX, Chuong trinh hanh
ttQng thgc hiÇn Ngti quyét, Bâo câo kiém diém cüa BCH Dang bô tinh khoâ XIX, câc bâo câo chuyên <lè cüa
Dai hôi; Bâo câo tông hqp ÿ kién dông gôp vào dg thâo vàn kiÇn trinh Dai hôi XIII cüa Dâng; thâo luân vè công
tâc nhân sU Dai hôi Dâng bô tinh mn tnri XX, nhiÇm ky 2020-2025 1&ii vA nh,n su tham §a làn dàu)
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22 4 - Cà ngày: DAi hÇi Epi bièu Dang bQ Công an tinh nhiêm kÿ 2020-2025

23 5 - Câ ngày: Dai hôi Dai biêu Dârg bô huyÇn Lÿ Nhân nhiêm kÿ 2020-2025

24 6
- Sring: Bé m4c Eai hôi Eai bièu Dang b§ huyÇn Lÿ Nhân nhiêm W 2020-2025.

- Câc Hôi nghi cüa Tinh uÿ vè công tâc nhân sg D4i h}i @ôi voi nhôn sq tham gia tàn dàu)

25 7

26 CN

27 2 - Câ ngày: Eai hôi Dai biêu Dàng b§ thanh phô Phri Lÿ nhiÇm § 2020-2025.

28 3 - Sâng: Bé mqc Dai hôi Dai biêu Dang bQ thanh phô Phù Lÿ nhiÇm ky 2020-2025.

29 4
- Sâng:IIQi nghi B.an Thuômg vu Tinh uÿ nghe Tiêu ban Juyên truyèn, Tiêu ban Tô chüc Phpc vg bâo câo công
tâc chuân bi câc dièu kiÇn tô chûc D4i hQi Oang bô tinh tàn itli Xi.

30 5

31 6

Ghi chü:
- Dè ngh! câc co quan, cton v! chuân b! tôt câc nQi dung phuc vu câc HQi

ngh! cüa Tinh üy, Ban Thuùng vu Tinh üy dâm bâo chât lugng, tién dô.
- Trong quâ trinh thlrc hiÇn néu c6 thay dôi së cô thông bâo sau. Câc huyÇn,

thành uÿ, itang uÿ tryc thuQc, câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh luu ÿ: ngày
251712020 «tàrrg hÿ lich thâng 812020 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

T/LBAN THTIONG vU
VAN PHONG

Noi nhân:
- Câc dông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Cân sg dâng, Dàng ttoan; câc huyên,
thi, thtuh uÿ, tlâng uÿ tryc thuQc,
- Câc sfl ban, ngành, doàn thê tinh,
- Ltru Vàn phông Tinh uÿ.
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