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Càn cri Chuong trinh công tâc nàm 2O2l cüa Ban Châp hành, Ban Thuùng
vp Tïnh uÿ; càn cü dê nghi cüa câc huyÇn, thi üy, thành uÿ, dang uÿ tryc thuQc;
câc sô, ban, ngành, doàn thé tïnh; Ban Thuùng vp Tinh uÿ ban hành Chuong trinh
công tâc thâng 412021 nhu sau:

Ngàv Thü NQi dung
,0114 5

2 6
- Chièu: HQi nghi Ban Tô chûc Trung uong giao ban trpc tuyén nganh tô chüc xây dpg dâng dânh giâ két
quâ Quÿ I, triên khai nhiÇm vu Quÿ lll2021

3 7

4 CN

5 1 - Sâng: Giao bim Thuùng trgc Tinh uÿ

6 3

7 4

8 5 D/c Bi thu Tinh uÿ dg Kÿ h9p thü l1 Quôu trôi khoâ XIY (tit ngày 24i3 ctén hû ngày 08/a/2021)

9 6

- Sâng: Dâng huong t4i Nhà luu niÇm tllc Nguyên Hüu Tién @ùng Xuyên, phuàng Yên Biic thi xd Duy Tîên)

- Chièu: Hqi thâo "Dàng chi Nguyën Hiru Tién - nguùi chién sÿ cQng sàn kiên trung, tài nàng, ngrü con ru rü
:ùa quê huong Hà Nam"

l0 7

ll CN

t2 1 - Sang: Giao ban Thucrng trr,rc Tinh uÿ

l3 3
- Sang: HQi nghi gâp mat nhitng nguoi dugc giôi thiÇu ûng cù, nguoi tg img cù d+i biêu Qu& h§i khoâ XV và tl4i
biêu HDND tinh nhiêm kÿ2021-2026

t4 4 - Thuorrg trgc Tirùr uÿ kiêm tra công tâc bàu cù tlq-i biêu Quôc hôi khoâ XV và dni biêu HDND nhiÇm § 2021-2026t4i
câc huyÇn, thi xâ, thanh ph6 çTùr ngqy I 4/4 dén ngay t 6/4/202 t )

- Sang: Dâng. ui khôi Doanh nghiÇp tinh tô chü'c HQi nghi so két công tâc Quÿ I, triên khai nhiÇm vu Quÿ
lu202l; so kêt 5 nàm thgc hiên chi thi sô O5-cT/TW cüa BÔ chinh tri khoâ XII

I5 5
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- Chièu: HQi nghr hiÇp thuong nn tnri 3 giôi thiêu nguùi fmg cü dai biêu HDND tinh khoâ XIX, nhiÇm ky202l-2026

- Sang: Giao ban Thuùng t4rc Tinh uÿ
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Ngàv Thri NQi dung

22 5

- Hqi nghi BTV Tinh uÿ nghe Ban cân sg dàng UBND tinh bâo câo viÇc xây drng huyên Kim Bâng trô thành Thi xâ
truôc nàm 2025; Quy ilo4-"tl 

"t 
ung xây dsng"huyên Kim Bàng dén ni, ZO:0, tàï n't in dén nâm iOSO; rè xây d\mq

Trung tâm hành chinh huyÇn Thanh Liêm; Dô ân quy ho4ch do Công ty Ce lAp;§an T&T dê xuât; Bâo..ciio: tlê
xuât mô rSng diÇn tfch Khu Công nghiêp trên dia bàn; viêc rà soât quÿ dât 20Yo cûa câc dg ân phât tiién nhà ô
thuong m4i, du ân dàu hr phât triên dô.thi; dè xuât nguàn nguyên liêu phuc W dU ân trgng diêm vè công
nghiêp, thuong mai, dich vu; Câc vq viêc, don thu phric tap, kéo dài; Rà soât Chuong trinh hành tl§ng 54 cùa
Tinh uÿ thqc hiÇn Nghi quyét Trung uong 6 khoâ XII; vè tông két <tânh giâ viêc thgc hiÇn thi dièm mô hinh hqp
nhât Van phông HuyÇn uÿ vôi Vàn phông HEND & LJBND huyÇn; Bâo câo két quâ công tfu;. Quÿ I, nhiÇm vg
trçng tâm Quÿ ll/2021 cüa Tinh uÿ;
- Thâo lu4n 05 dç thâo Nghi guyét cüa BTV Tinh uÿ: vè nâng cao chât luqng sinh.ho4t chi b§ Eâng; vè tang
cuùng sq lânh dqo cùa clâng d6i vôi công tâc quân lÿ thu, chi ngân sâch, chông thât thu trên tlia ban tlnh; vè
tàng cuùng sU lânh d4o cüa Dàng trong công tâc GPMB phuc ru phâ1 triên kinh tê - xâ hÔi giai.tlo4n 2021 -
ZOis; vè iang cucmg sy lânh dqocùa dâng ttôi vôi công tâc quân tÿ Aât aai, dô thi trên tlla bàn; vè tang cuùng
sg lânh d4o cùa Eâng trong công tâc lflp, quân lÿ và thuc hiÇn quy hoqch tinh giai tlo4n 2021-2030; dg thâo
Chi thi cüa BTV Tinh uÿ vè tang cuùng sq lânh d4o cùa Dâng vè dây mpnh thu htit dàu tu phât triên thuong mpi,
dich vq, trgng tâm là giâo dqc <1ào tqo, y té chât lugng cao và du lich trên tlla bàn thành phô; dç thâo Quy ttinh
khung tiêu chuân chûc danh, tiêu chi tlânh giâ cân bQ diên Ban Thuong vg Tinh üy quan lÿ; cho ÿ kién dg thâo
Chucrng trinh hành tlQng thgc hiÇn Nghi quyét Oai hai XIII cùa Eàng (02 ngày 22-23/4)
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26 1 - Giao ban Thuông trgc Tinh uÿ

27 3

- Sâng: Tinh uÿ tô chüc HQi nghi so két 05 nàm thuc hiên Chi thi si5 OS-CtffW cüa BQ Chinh tr! và biêu
duong, khen thuông câc tflp thê, câ nhân tiêu biêu trong hgc tflp và làm theo Bâc, giai tto4n 2016-2021

- Chièu: Hôi nghi BCH Dàng bô tinh tlânh giâ thuc hiên câc Ngh! quyét chuyên itè cùa Tinh.uÿ nhiÇm kÿ 2015-
2020 (Nghi quyét 04, 05, 07, 08); vè xây dpg Trung tâm hành chinh hiryÇn Thanh Liêm; két quâ công tâc Quÿ
I, nhiêm vu trgng tâm Quÿ ll/2021 cüa Tinh ui,thâo tuân dU thào Chuong trinh hanh tt§ng thUc hiên Nghi
quyêt D4i hôi XIII cüa Dâng

78 4 - D/c Bi thu Tinh uÿ tiép dân thâng 4t2021

?9 5

30 6 NGHi Lfr,3014,01ts (Tît ngày 30/4 aén hû ngày 03/5/2021)

- Dè nghf câc ccv guffi, dcvn vi chuân bi tOt câc ngi drng phuc vu câc Hôi nghi
cüa Tinh üy, pan Thuèrng. vu Tinh üy dâm bâo chât luÇnrg, tién dô. Câc tài liÇu pÀçc
w Hôi nghi dè nghi güi vè Vàn phông Tïnh uÿ tru:ôc 7 irg-ày d chûc Hôi nghi.

- Trong quâ trinh thuc hiÇn néu cô thay dôi së cô thông bâo sau. Ôâc huyçn
üy, thi üy, thành üy, dâng üy t4rc thuôc, câc sô, ban, ngành, doàn thé tinh luu ÿ:
ngày 271412021dàng kÿ llch thâng 512021 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

* hi chü:

Noi nhân:
-À- Câc dông chi Tinh uÿ viên,

- Câc ilâng doàn, BCS dâng,
- Cac huyÇn, thi, thanh uÿ, dâng uÿ tuc thuQc tinh,
- Câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh,
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.
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