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Càn cir Chuong trinh công tâc nàm 2020 cüa Ban Châp hành, Ban Thuèrng
vç Tinh uÿ; càn cri dè nghi cüa câc huyÇn, thành uÿ, dâng uÿ tryc thuQc; câc sô,
ban, ngành, doàn thé tinh; Ban Thuùng vu Tinh uÿ ban hanh Chuong trinh công
tâc thrâng 9/2020 nhu sau:

Ngàv Thû NQi dung

'0119 3

2 4 Nshi rê 0219

3 f,

- Sang: HQi ngh! Tiêu ban
d1r thao câc vàn kiên tinh

Vàn kiên Eai h0i thâo luAn vè cric nQi dung tiép ttru ÿ kién Bq Chinh u vao
tat Dai h0i Dai biéu dang bQ tinh lân rhü )O( nhiÇmkÿ2020-2025

- Chièu: HQi
kiÇn, bâo câo"glri 

B"g Thuômg vu Tinh iry, Baî châp hanh Daqg bô tinh thông ntrât nôi dung câc vàn
(àn cuiitl trinh rai Eêi hqi Eai biéu dang bq tinh È; thü )o(, ohiérn t<y zôzo-zdzs.

- Chièu: HQi nghf giao ban tr.uc tuyén thang8l2020 cüa Ban Tô chüc Trung uong.

4 6

- Sâng: Hôi nehi trgc tuyén cùa Ban Tô chric Trung uong xin ÿ kién e6pÿ vè quy ché làm viçc
cùa E4i hei XIII cùa Dang.

- Chièu: Hôi nghiTinh üy tông két công tâc kiêm tra, giâm sât nhiêm kÿ 2015 -2020 và tông két
viÇc thyc hiÇn Quy tlinh sô 3O-QE/TV/, ngày 2617/2016 ci:r- Ban Châp hanh Trung uong thi
hành Chuong VII, Chuong VIII Dièu lÇ Dang vè công tâc kiêm tra, giiâm sât, kÿ lugt cùa Dang.

5 7 - Sang: Crâc <toan lânh <t4o tinh di thàm, chüc mùng Lê khai giang tAi môt sô truong tên <t!a ban tinh.

6 CN

7 2 - Sâng: Giao ban Thuong tr.uc Tinh üy.

I 3 - Sâng: Dai hôi thi dua yêu nuôc tinh Hà Nam giai iloan 2015-2020.

9 4

10 5
- Sring: Phiên hçp Thuùng t4rc HDND tinh thang 912020.

- Sang: Hqp bâo Tuyên truyèn vè Oai hQi Dang bô tinh lân thrî XX.

11 6 - Tông duyÇt chucrng tinh DAi hQi Dang bA tinh lân thi )O( nhiÇm kt 2020-2025.

t2 7

13 CN

t4 2 - Sang: Giao ban Thuong tryc Tinh ùy.

l5 3

t6 4

t7 5

l8 6 - Lê khôi công Nhà mây ô tô Hông Dric t4i Cgm công nghiÇp Châu Giang, Duy Tiên.
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Ngàv Thü' NQi dung

t9 7
- Sâng: HuyÇn Lÿ Nhân tô chrîc tê dOn nhân Quyét dinh công nh{n huyÇn ttqt chuân Nông thôn
moi nàm 2019.

20 CN - Chièu: Phiên thrî nhât Dai hôi Eai biêu Eâng bô tinh làn thü XX, nhiêm ky2020-2025.

2t 2 - Dai hôi Dai biêu Dang bô tinh làn thü XX, nhiÇm kÿ 2020-2025 (cërngày)

22 3 - Eai hôi Dei biêu Dane bO tinh mn tnri XX, nhiÇm kÿ 2020-2025 (càngày).

23 4 - Sring: Bé m4c Dai hôi Dai biêu Dang bQ tinh lân thr? XX, nhiÇm kÿ 2020-2025.

24 ) - Dông chi Bi thu Tinh üy tiép dân thring 9l2O2O.

25 6

26 7

27 CN

28 2 - Sang: Giao ban Thuong tr.uc Tinh üy.

29 3

30 4

Ghi chü:
- Dè nghi câc co quan, don vi chuân bi tôt câc nsi dung phuc vu câc HQi

ngh! cüa Tinh üy, Ban Thuong w Tirù üy tlâm bâo chât lugng, tién dô.
- Trong quâ trinh thgc hiên néu cô thay dôi së cô thông bâo sau. Câc huyên,

thanh uÿ, dâng uÿ tryc thu§c, câc sô, ban, ngành, doàn thé tinh luu ÿ: ngày
251912020 dàng § llch thang l0lz02o vôi vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc dàng chf Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Cân sU dârg, Eang rtoan; câc huyÇn,
thi, thành uÿ, rlâng uÿ tr.uc thuQc,
- Câc sô, ban, ngà,nh, doàur thê tinh,
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.
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