
*16,1+

rirur ui rrÀ NAM
,*

- CTr/TU
qrjlY

IPI-tytfi,
(' (.) l,' (

nÂNc ceNc sÂN vrpr NAM

Hà Nam, ngàytl thdng 12 nàm 2020

IJL.\:

.N DNN CHUOTIG TRùI\H
tâc thâng0U202lÀi o .lji, JLIa

Ngàv Thû NQi dung

'01/01 6 Nghi Tét dmrng lich

2 7
- Sâng: Dông chi fà quOc Vugng, Uÿ viên Bô Chinh t!, Thuôrng t4rc Ban Bi thuTrung uong Dâng
vè nm viêc tai tinh

3 CN

4 )
- Srâng: Giao ban Thuong tr.uc Tinh ùy

- Chièu: H9p Doàn <Iai biéu cüa tinh tli du Dai hôi toan quOc tàn thû XIII cùa Dang

5 3
- Sâng: Dông chi Bi ttru Tinh uÿ dU gëp mat Kÿ niêm 75 nàm Ngay t-yà th6ng Quôc h§i (tô chrlc tai tinh
HaiDuong)

6 4

- Sr{ng: Ban Chi ttao QCDC ô co sô và Ban Chi ttpo công tâc tôn giâo tintr tô chric tông két công tâc
nâm2020

- Sâng: ÉtQi Liên hiÇp Php nü tinh tô chüc tông két nâm2020

- Chièu: I.iên dotur Lao tlQng tinh tô chüc tông két nam 2020

1 5

- Sâng: Phiên hgp Thuong hlrc HDND tinh thang 0ll2}21 (Ddnh gid viQc th1rc hiQn.qny chê phiit
hqp giûa Thwng trtrc HDND, UBND, Uÿ ban MffO finh nàm 2020; viQc phôi hqp tô chæ Kÿ hçp
thtb 18 HDND tinh; trién khai nhiQm v1t 6 thdng dàu nàm 2021)

- Sâng: 8h00': HQi nghi trao Quyét dinh dôi vôi ttàng chi Bi thu HuyÇn uÿ Thanh Liêm

10h00': HQi nghi trao Qÿit ttinh dôi vôi <làng chi Giâm dôc SôNône nghiÇp & PTNT

- Chièu: HQi nghf tông két công tâc Dân v4n nàm 2020

8 6

- Sâng: Ban Thuùng vp Tinh ttoàn tô chüc tông két công térc nâm2020

- Chièu: Btur Chi tt4o xây dUng tô chirc Dang, doan thê trong câc doanh nghiêp tinh dânh giâ két qua thpc
hiÇn Chi thi 06-CTÆU cùa Ban Thuong vU Tinh uÿ nâm 2020

9 7
- Sr{ng: HQi nghi t4rc tuyén toàn quôc tông két công tâc ngành Nçi chinh Dang nàm 2020, hiên khai
nhiêm vp công tâcnâm2021

Can cu Chucrng trinh công tâc nàm 2OZl cüa Ban Châp hành, Ban Thuôrng
v.u Tinh uÿ; càn cü dè nghi cüa câc huyÇn, thf üy, thành uÿ, dang uÿ tryc thu§c;
câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh; Ban Thuèrng vU Tinh uÿ ban hành Chuong trinh
công tâc théng 0ll202l nhu sau:



2

Ngàv Thri, NQi dung

10 CN

11 2
- Lê AOn nhân Quyét dinh cüa Thü tuong Chinh phü công nhân tinh Hà Nam ttat chuân tinh nông thôn

m6 (dçkién)

12 3 - Sâng: Ban Chi dao 35 tinh tô chüc tông két công tâc nâm2020

l3
(Ut2AL\ 4

Sâng: Ban Thuong vp Tinh uÿ nghe, cho ÿ kién vè viÇc thành l4p Ban Chi dgo, Uÿ ban bàu cü tlpi biêu

Qudc hôi khoâ Xÿ và dai Uiêu fpNn câc câp nhiêm kÿ 202l-2026; thâo lufn, thông qua Dè ân thành

Èp Vàn phông Doan dai biéu Quôc hôi và fmfVO tinh;-nghe Ban Cân sg ttang UBNDiinh bâo câo vè

Quy ho4ch chung xây dpg thi xâ Duy Tiên dén nàm 2030, tàm nhin ttén 2050
t4

Q/t2AL)
5

Sâng: ViÇn Kiêm sâtNhân dân tinh tô chüc Hôi nghihiên khai công tâc kiêm sâtnâm2021

15
(3n2AL) 6

Dông chi Bi thu Tinh uÿ dU Hôi ngh! làn thfr 15 Ban Châp hành Trung uong Dâng khoâ XII (tn n4ày
I s - I 7/0 1 /2 02 I ) (dqr kién)

16
(4n2AL) 7

17
(snzAL) CN

18
(6n2AL) 2

19

QnzAL)
3

20
(8/t2AL) 4

2t
(9nzAL) 5

22
(t0n2AL) 6

23
(tut2AL) 7

24
(12n2AL) CN

25
(13/r2AL) 2 Dai hQi il4i biêu toàn quôc làn thrfr XItr cüa Dâng (tù ngay 25/01/2021 dén ngcy 02/2/2021)

26
(t4n2AL) 3

27
(tsn2AL) 4

28
(16/t2AL) 5

29
(t7trz[L) 6
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Ngàv Thû NQi dung

(r7n2LL)

30
(18/12AL) 7

31
(t9ltzAL\ CN

* Ghi_chü:

- Dè nghi câc co quan, don vi chuân bi tôt câc nQi dung phuc vu câc Hôi
ngh! cüa Tinh üy, Ban Thuèrng vp Tinh üy dâm bâo chât lugng, tién dô.

- Trong quâ trinh thyc hiÇn néu cô thay dôi sê cô thông bâo sau. Câc huyÇn,
thành uÿ, dâng uÿ tryc thu§c, câc sô, ban, ngà,nh, doàn ttré tinfr luu ÿ: ngày
2710112021 dàng § lich thâng 0212021vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân T/L BAN
- Câc dàng chi Tinh uÿ viên,
- Câc dtng doàn, BCS dang,
- Câc huyÇn, thi, thành uÿ, dang uÿ tryc thu§c,
- Câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh,
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.
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