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Hà Nam, ,gày tl thâng 6 nàm 2020

CHTIOI{G TRiNH
công tâc thân g 612020

trinh công tâc nàm 2O2O cüa Ban Châp hành, Ban Thuèrng
nghi cüa câc huyÇn, thành uÿ, dâng uÿ tryc thuQc; câc sô,
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Càn cir Chucrng

Tinh uÿ; càn cü dè

ban, ngàmh, doàn thê tinh; Ban Thuôrng v.u Tinh uÿ ban hành Chuong trinh công
tâc thâng 6/2020 nhu sau:

Ngàv Thû NQi dung

'0116 2
- Sâng:
+ Ban Tô chric Tinh uÿ bâo câo TTTU câc nôi dung vè công trâc crân bq
+ Giao barr Thuèmg tr.uc Tinh uÿ.

2 3

- Sâng: Hçrp Tiêu ban nhân sU Dai hôi

- Chièu: Câc HQi nghi cüa Tinh uÿ vè công tâc cérr- bO @ôi nghi Ban Thtùng va Tin! uy, cdn bô chù
chét, Ban Châp hành Dang bQ tinh) vàthâolufn, thông qua câc nQi dung trinh § hqp lân tt ,i tS (kÿ hop
biit tfuong) cüa HDND tinh.

3 4
- Cà ngày: Hôi nghi cüa B.an Dân vfn'Trung uong vè viêc triên.khai môt s6 vàn bàn moi cùa Dang vè công
trâc dân vfn và Hôi nghi vè công üc dâtdai tôn giâo khu vgc Dông bàng Sông Hèng.

4 5
Sâng: Ban Thuong W Tinh uÿ duyÇt Dai hôi Dâng b§ huyÇn Binh Lqc nhiêm ky 2020-2025

Chièu: Ban Thuùng w Tinh uÿ duyÇt Dai hôi Eâng bQ huyÇn Kim Bâng nhiêm ky 2020-2025.

5 6
Srâng: Ban Thuong vu Tinh uÿ duyÇt Dai hôi Eâng b§ huyÇn Thanh Liêm nhiêm kt 2020-2025.

Chièu: Ban Thuông vu Tinh uÿ duyÇt Dai hôi Dâng bQ thành ph6 Phù Lÿ nhiêm kt 2020-2025

6 7

7 CN

8 1
- Kÿ hsp Quôc hôi (hçp tôp trung tqi Hà NOi tirngay 0S-19/6/2020)

- Chièu: Ban Thuùng vu Tinh uÿ duyÇt Dai hôi Dâng b§ huyên Lÿ Nhân nhiêm kt 2020-2025.

9 3

- Sang: Hôi nghi Ban Thuôrng vu Tinh uÿ duyÇt:

+ DAi h§i Dang bô khi5i câc co quan tinh, nhiêm ky 2020-2025 (tu 7h30'-9h30).

+ Eai hôi Dang bô ttrtii Ooantr nghiÇp tinh, nhiÇm ky 2020-2025 (tu th30'-11h30).

- Chièu: HQi nghi Ban Thuong vu Tinh uÿ duyÇt Dai hôi Dàng bQ Công an tinh nhiÇm kÿ 2020-2025.

10 4 - Srâng: Kÿ h9p Èn thri 15 (kÿ hpp biit thuong)cüa HDND tinh khoâ XVIII

11 5

12 6 - Eai biêu HDND tinh tiép xüc cü tri truôc Icÿ hqp thuong lÇ giüa nâm2020 cüa HDND tinh (cà ngày).

13 7
- Lê công b6 quyét dinh cùa Thü tucrng Chinh phù công nhfn huyÇn Binh Lpc dat chuàn nông thôn môi
nàm 2019 và d6n nhfln Huân chuong lao <l§ng hpg Ba.

l4 CN

15 2

t6 3
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Ngàv Thür NQi dung

t7 4

18

19 6

- Sâng:.H§i nghi giao ban Cqm thi dua sô + Hqi Cuu Chién binh câc tinh, thanh phô lüru-vgc ttông bâng
sông Hông.

- Chièu: Gëp mët câc co quan bâo chi nhân lcÿ niçm ngày Bâo chi ViêtNam (2116).

20 7

2t CN

22 2
rx§:. -;+ TTTU nghe Ban Tô chric Tinh uÿ bâo câo vê công tac cân bô.
+ Giao ban Thuong trUc Tinh uÿ.

23 3 - Sang: Hqp Tiêu ban Nhân su Dai hôi.

24 4 Chièu: Phiên thir nhât Oai hôi dai biéu Dâng bô thi xâ Duy Tiên nhiêm kÿ 2020-2025.

25 5 Cà ngày: Dai hôi dai biêu Eâng b§ thl xâ Duy Tiên nhiÇm kÿ 2020-2025

26 6 Sâng: Phiên bé mac Eai hôi dai biêu Dâng b§ thi xâ Duy Tiên nhiêm kÿ 2020-2025-

27 7

28 CN

29 2
Chièu: Phiên thri ntrât Oai hôi Dai biêu Dang bô Khôi Doanh nghiêp tinh, D4i hQi Dai biêu Dang bç Quân su
tinh nhiêm ky 2020-2025.

30 3
- Khai m4c D4i hôi Dai biêu Dang bô Khôi Doanh nghiÇp tinh nhiêm ky 2020-2025

- Dai hÔi Dai biêu Eang bô Quân su tinh nhiÇm ky 2020-2025 (Ngày 29,3016và011712020)

Ghi chü:
fDà 

"ghi 
câc co guffi, clcrn vi chuân bi tôt câc nôi dung phuc vp câc HQi

nghi cüa Tinh üy, Ban Thuùng v.u Tinh üy dâm bâo chât luqng, tién dô.
- Trong quâ trinh thyc hiÇn néu c6 thay dôi së cô thông bâo sau. Câc huyÇn,

thfuh uÿ, dang uÿ tr.uc thuQc, câc sô, ban, ngàurh, doàn thé tinh luu ÿ: ngày
251612020 dang ky lich thâng 712020 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.
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HÀru

ThÉng
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Noi nhân:
- Câc dông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Can sy dâng, Earrg tloan; câc huyên,
thi, thành uÿ, dâng uÿ tryc thuôc,
- Câc sô, ban, ngàlrh, doàn thê tinh,
- Lrru Vàn phông Tinh uÿ.
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