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Càn cir Chuong trinh công tâc nàm 2O2l cüa Ban Châp hành, Ban Thuôrng
vg Tinh uÿ; càn cir dè nghf cüa câc huyÇn, thi üy, thanh uÿ, clang uÿ tryc thuôc;
câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh; Ban Thuôrng 4r Tinh uÿ ban hanh Chuong trinh
công tâcthâng3l202l nhu sau:

Ngàv Thû NQi dung

'01/03 ) - Sâng: Giao ban Thuùng tr.uc Tinh uÿ

.,
3 - Chièu: H9p Ban Chi tl4o, Ban Biên soqn Cuôn sâch "Nhüng sg kiên lich sù Eàng b§ tinh Hà Nam (2001 -2020)-

3 4
- Sâng: Lê giao, nhfln quân nâm2021

- Chièu: Hgp Ban Chi d4o Cài câch tu phâp tinh

4 5

5 6

- Sâng:
+ Hôi nghi can b§ chù cnOt vè viêc nà soât, b,5 sung Quy ho4ch cân bO lânh rt4o, quan lÿ nhiÇm § 2020-2025 (buôc 2);
+ HQi nghiBan Thuùng vU Tinh uÿ nghe Dàng doan HEND, Ban cân sg tlang UBND tinh bâo câo vè n§i dung Kÿ
hSp tông két hoat d§ng cùa HDND tinh nhiêm k:y 2016-2021; công tâc thi dua khen thuong tinh nàm 2020; vè viÇc
sùa <tôi quyét ainn sti Of+-qo/TU, ngày 0l/10/2018 vè tiêu chuân chûc danh, Lùung tiêu chl <Iânh giâ cân bO lânh
d4o, quàr lÿ diên BTV TinI ùy quan lÿ; rà soât, bô sung Quy ho4ch can bô llnh tlp, quàn lÿ nhiçm lcÿ 2020-2025;
+ Hôi nehi công bô Quyêt dlnh giâm sât cüa Uÿ ban Kiêm tra Trung uong clôi vôi Ban Thuèrng W Tinh uÿ Hà Nam

- Chièu:
+ Hôi nghi Ban Châp hành Dàng bO tinh thông qua nQi dung Kÿ hqp tông két ho4t ttQng cùa HDND tinh nhiÇm §
2016-2021; bâo câo phuong ân giûi thiÇu nhân str img cù câc chüc danh Truông ttoàn tlpi bièu Qu6c h§i tinh kàoâ
XV Lânh tl4o HDND, Lânh ttqo UBND tinh nhiÇm W 202l-2026; vè rà soâ! bô sung Quy hoSch cân bÇ lânh d4o,
quân lÿ nhiÇm § 2020-2025 (buôc 3)
+ Hôi nghi Ban Thuùng w Tinh uÿ vè rà soât, bô sung Quy ho4ch cân bO lânh d4o, quàn lÿ nhiÇm kÿ 2020-2025
(buôc 4)

6 7

7 CN

8 )
- E/c Bi thu Tinh uÿ du Hôi nghi Ban Châp hành Trung uong Dâng khoâ Xlll (ngay 08-09/3/2021)

9 3

10 4 - Sang: Giao ban Thuùng f'gc Tinh uÿ

ll 5

t2 6

l3 7

t4 CN

l5 ,, - Sâng: Giao ban Thuong trgc Tinh uÿ

16 3 - Kÿ hqp tông két công tâc nhiÇm kÿ cüa Quôc hQi khoâ XIV

t7 4 - HQi ngh! tâp hurin nghiêp vp công tâc ngành n§i chinh ctang gân voi quân triÇt câc chi thi, huông dân cua Trung uong

l8 5 - Kÿ hsp thû 19, HEND tinh khoâ XVIII
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Ngàv Thri NQi dung

l9 6

- D/c Bi thu Tinh uÿ tiép dân thâng 3/2021

Lê Kÿ niÇm 90 nàm ngày thành lâp Doàn TNCS Hè chi Minh, tuyên duong cân b0, doàn vlen thanh nlen tiêu biêu

va tuyên duong 90 công trinh thanh nlen tiêu biêu tinh

20 7

2t CN

22 t

- Sâng: Giao Ban Thuùng tr.uc Tinh uÿ

Ban Thuùng vU Tinh uÿ tô chric H§i nghi: 
.

- Dânh gialiÇc thUc hiÇn câc Nghi quyét chuyên dè cüa Tinh uÿ nlriêm lcÿ 2015-2020 (Nghi quyét 04, 05, 07, 08);

cho y kién vè quy hopch chung aO tti Kim Bàng dén nàm 2040, tàm nhin 2050; Quy ho4ch câc Khu công nghiÇp

hên tlia bàn tinh; tlânh giâ công tâc Quÿ I, triên khai nhiÇm W hgng tâm công tâc Quÿ lll202l cùa Tinh uÿ;

- Thông qua 04 dg thâô Ngfr;luyéicùa gan Thuùng vu Tinh uÿ: vè nâng cao chât lu.qng sinh hoat chi bQ Dâng; vè

tàng cuùng su lanir Aao cria aàng à61 ,oi công tâc quÀn lÿ thu, ciii ngân sâch,.ch6ng thât thu trên tlia bàn tinh; vè tàng

"oùng 
rU iant Aao cüa Dàng trong công tâc ôPMB- phgi vg phât trièn kinh té - xâ hÇi giai doqn202l - 2025; vè Ung

cuùng sg lânh rt4o cüa clàng a6i vOi công tâc quân lÿ dât dai, ttô thi trên ttla bàn tinh; 02 dg thâo Chl thi cùa Ban

Thutg vp Tlnh uÿ: vè aàimantr thuc hiên Quy ché công tâc dân vân cüa hÇ thiSng chinh tritrên tlia bàn; vè trién

khai thi hành Luât Hôa giài, d6i ttroqi tai Tôa ân; cho ÿ kién vè d1r thào Chuong trtnh hành tt§ng thgc hiên Nghi
quyét O4i hQi XIII cùa Dàng (Cà ngày 22 và sdng ngay 23/j/2021)

23 3

- Chièu: Hôi nghi Ban Châp hành Dàng bô tinh dânh giâ thuc hiên.câc Nghi quyét chuyên dè cùa Tinh uÿ nhiÇm §
2015-2020 (Nghi quyét 04, 05, 07, 08); két quà công tâc Quÿ I, triên khai nhiêm W trqng tâm công tâc Quÿ llâ021
cüa Tinh uÿ; cho ÿ kién vè Quy ho4ch câc Khu công nghiÇp trên itia bàn tlnh; thông qua dç thâo Chuong trlnh hành

tl§ng thgc hiên Nghi quyét opi h9i XIII cùa Dâng

24 4 - D/c Bi thu Tinh uÿ du Kÿ h9p thü ll Qu6c h§i khoâ XIY (it ngay 248 tlén ngay 05/4/202t)

25 5

26 6

27 7

28 CN

29 ,

30 3 - Sâng: Hôi nghi giao ban Thü truong câc co quan khôi n§i chinh tinh Quÿ I/2021

31 4

* Ghi chü:
- Dè nehi câc co euffi, don vf chuân bi tôt câc nQi dr.rg phuc vu câc HQi nghf

cüa Tinh üy, Pan Thuèrng W Tinh üy dâm bâo chât luÇ,ng, tié.n dQ. Câc tai liÇu phgc
vu Hôi nghi dè nghi gui vè Vàn phông Tinh uÿ truôc 7 ngày tô chüc Hôi nghi.

- Trong quâ trinh thgc hiÇn néu cô thay ctôi së cô thông bâo sau. Câc huyÇn
üy, thi üy, thành üy, dâng üy tryc thuQc, câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh luu ÿ:
ngày 261312021dàng lcÿ lich thâng 412021vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc <tàng chi Tinh uÿ viên,
- Câc <ïang doàn, BCS dàng,
- Cac huyêrL th!, thanh uÿ, dang uÿ tr;c thuqc tinh,
- Câc sô, ban, ngành, doà,n thê tinh,
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.

TIL BAN

Binh


		2021-03-04T10:43:07+0700




