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Càn cü Chuong công tâc nàm 2020 cüa Ban Châp hành, Ban Thuôrng
cûa câc huyÇn, thi, thanh uÿ, dâng uÿ trpc thuÇc; câcvu Tinh uÿ; càn cü dè nghf

sô, ban, ngành, doan thé tinh; Ban Thuùng vu Tinh uÿ ban hành Chucrng trinh
công tâc thâng 1012020 nhu sau:

Ngàv Thri NQi dung

'01/10 5

Câ ngày: HQi nghf tiép xric cü tri truôc kÿ hqp thü 10, Quôc hôi khôa XIV.

13h30': HQi nghi giao ban tryc tuyén quÿ III cüa Ban Tô chüc Trung uong.

14h00': H§i nghf tryc tuyén cùa.Chinh phü vôi câc diaphuong vè tinh hinh thpc hiÇn, giâi ngân
câc chuong trinh, dy ân ODA, vôn vay rru dâi nuôc ngoài

16h30': HQi nghi công bô, trao quyét dlnh nghi huông
Dat, nguyên Tinh üy viên, nguyên Bi thu Dâng üy khôi

cné aô BHXH cho dàng chi Nguyên Quôc
Doanh nghiÇp tinh.

2 6 Dp Khai m4c D4i hQi Dai biêu Dâng bô tinh Hôa Binh nhiÇm kÿ 2020-2025.

3 7

4 CN

5 ) - H§i ngtri nn tili 13 Ban Châp hanh Trung ucmg Dang khôa XII (tù ngay 05-1lil A/2020).

6 3 - Srâng: Kÿ hqp làn thri l7 Hôi dàng nhân dân tinh kh6a XVIII.

7 4

8 5

9 6

10 7

11 CN

12 )
Stâng: Ds Dai hôi dai biêu Eang bô Thanh pfrO Ua Nôi nhiêm kÿ 2020-2025.

Chièu: Giao ban Thuong tryc Tinh üy

13 3 Srlng: Kÿ niÇm 90 nàm ngày thành lap ngành tô chûc xây dpg Dâng.

t4 4 - Sang: Du Dai hqi dai biêu Eâng bô tinh Thâi Binh nhiêm kÿ 2020-2025.

l5 5

t6 6

t7 7 - Sang: Lê kÿ niÇm 130 nàm ngày thành lap tinh Hà Nam.

l8 CN

19 2 - Sang: Giao ban Thucrng trpc Tinh üy.

- Chièu: Hôi nghi Ban Thuùng vp Tinh üy thâo lu4n Quy ché làrn viÇc cüa Tinh try khôa XX,
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Ngàv Thû NQi dung

Chuong trinh hanh ttQng thgc hiÇn Nghi quyét Dai hÔi ttang bQ tinh nhiÇm kÿ 2020'2025.

20 3
- Kÿ hqp thû 10 Quôc hôi khôa XIV (tù ngày
18/11/2020 hçp tqp trung tqi Nhà Quôc hôi).

20-27/10/2020 hçp trqc tuyén tui tinh; tii 02/11-

2t 4 - Srlng: Du Dai hôi Dai biêu Dàng bô tinh Ninh Binh nhiêm kÿ 2020-2025.

)) 5
- Sâng: Hôi nghi Ban Châp hành Dang bO tinh thông qua Quy ctré lam viÇc cüa'l'inh üy khôa XX,
Chuong trinh hành dQng tfuc hiÇn Nghi quyét Eai hôi dâng b§ tinh nhiÇm kÿ 2020-2025.

23 6

24 7

CN

26 2

27 3

28 4

29 5

30 6

31 7

Ghi chÉ:
- Dè nghi câc co quan, <tcrn vi chuân bi tôt câc n§i dung phpc vu câc Hôi

nghi cüa Tinh üy, Ban Thuôrng vp Tïnh üy dâm bâo chât luÇ'ng, tién dô.
- Trong quâ trinh thgc hiÇn néu cô thay dôi sê cô thông bâo sau. Câc huyÇn,

thi, thành uÿ, dâng uÿ tryc thuQc, câc sô, ban, ngành, doàn thé tinh luu ÿ: ngày
2711012020 dàng kÿ lich thâng lll2020 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
.I

- Câc tlông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Crân sU dàng, Dang <loan; câc huyÇn,
thi, thfuh uÿ, <lâng uÿ tryc thu§c,
- Câc sô, ban, ngành, doà,n thê tinh,
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.
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