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t'/t 7.rn trinh công tâc nàm 2020 cüa Ban Châp hành, Ban Thuàng
ngh! cüa câc huyÇn, thành uÿ, clang uÿ tryc thuQc; câc sô,vp Tinh uÿ; càn cri

ban, ngành, doàn thê tinh; Ban Thuùng vr,r Tinh uÿ ban hanh Chuong hinh công

tâc thring 812020 nhu sau:

Ngàv Thrfr NQi dung
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4 3 - Dai hôi Dai biêu Dang bQ Quân khu 3 (n7oy 04-06/S/2020).
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- Seing: Phiên hop Thuùng û:gc HDND tinh thting 812020.6 5
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- Sring: Giao ban Thuôrne tr.uc Tinh ùy
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- Sang: HQi nghi B.an Thuong W Tinh ùy drinh giâ, rut kinh nghiÇm vè công tâc lânh d4o, chi d4o
Dai hôi Dang bQ câp huyÇn và tuong duong nhiÇm ky 2020-2025 và công tiâc cân bô.
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t7 ., - Sring: Giao ban Thuong tr.uc Tinh ùy.
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- Sang: Hôi nghi Ban Thuùng v.u Tinh ùy nghe
tinh hinh thlrc hiÇn Oè an giàm thièu ô nhiêm
phâp tàng cuùng thgc hiÇn trong thoi gian toi.

Ban cân sU Eang UBND tinh bâo câo, danh giâ
môi truèmg vung Tây Eây; ttè xuât nhüng giài
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- 5râng: Ban'Ihuong vq Tinh üy bâo câo BQ Chinh n! vè câc nQi dung chu.ân bi tô chric DAi hQi
Dai biêu Dang bô tinh mn tnri )O( nhiêm W 2020-2025.
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Ngàv Thrfr NQi dung
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- Srlng: HQi nghi Tinh ùy tông két công tac kièm ft" giâm sât nhiÇm lcÿ 2015 -2020 và tông két
viÇc thgc hiÇn Quy itinh sô 3O-QD/TW ngày 261712016 cùa Ban Châp hanh Trung uong thi hanh
Chuong VII, Chuong VIII Dièu lê Dang vè công tâc kiêm tra, giâm sât, § luft cùa Eang.
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31 2 - Srâng: Giao ban Thuùng tryc Tinh ùy.
I

Ghi chü:
- Dè nghi câc co quan, don vi chuân bi tôt câc nôi dung phuc vr,r câc Hôi

ngh! cüa Tinh üy, Ban Thuèrng vp Tïnh üy dâm bâo chât lugng, tién dô.
- Trong quâ trinh thuc hiÇn néu cô thay ctôi sê cô thông bâo sau. Câc huyÇn,

thanh uÿ, dang uÿ tr.uc thu§c, câc sô, ban, ngành, doàn thé tinh luu ÿ: ngày
251812020 dàng § lich thang 912020 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc dông chf Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Can sU dàng, Dang doan; câc huyÇn,
thi, thàrh uÿ, dang uÿ tryc thuQc,
- Câc sô, ban, nganh, doàn thê tinh,
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.

TIL BAN TrilIoN-c vu
VAN PHONG

Vàn ThÉng


