
s6,lg _crr/ru

ctr
vp Tinh uÿ; càn cü
câc sô, ban, ngành,
công tâc thâng 6/2021 nhu sau:

oÂNc ceNG sÂN VIET NAM

Hà Nam, ngày ,)l th,in7 5 ndm 2021

CHTIONG TRiNH
công tâc thr{ng 612021

trinh công tâc nàm 2O2l cüa Ban Châp hành, Ban Thuong
cüa câc huyÇn, th! üy, thành uÿ, dâng uÿ trr.rc thuÇc;
tinh; Ban Thuùng vp Tinh uÿ ban hanh Chuong trinh

riNn uÿ nÀ NAM
d.

Ngàv

,}

,{i
îPl,Yi:?r i|'il

H0t.Ü i0r
C()N (;

'I'hû NQi dung

'0116 J

.,
4 - Thuông trçrc'l-inh uÿ thâo lufn, thông nhât mgt sô công viÇc cüa Tinh uÿ

3 5
- Thuông trgc'l'inh uÿ thâo luQn mQt sô nôi dung công viÇc

- HQi nghithông nhât nEi dung, chuong trinh Kÿ hqp thir nhât HDND tinh khôa XIX

4 6
- HQi ngh! tnrc. tuyén giao ban công tâc tloàn và phong trào thanh thiéu nhi Cym ttàng bàng sông
Hông 6 thâng dâu nàm 2021
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- Sâng: Giao ban Thuong trgc Tinh üy7 2
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- Sâng: Phiên hrlp Dàng üy Quân sgtinh 6 th6ng dàu nàm 2021

- Sâng: Dâng uÿ Công an tinh tô chûc HQi nghi so t<ét OS nàm thyc hiÇn Chi th! 05 cüa BQ Chinh tri
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t4 2 - Sâng: Giao ban Thuông trpc Tinh üy
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HQi nghiBan Thrùng vq Tinh üy, Ban Châp hành Eâng bQ tinh (02 ngày l6-1716t2021)
Hôi nghiBan Thuùng vg Tinh uÿ:
- Thào lufln, cho ÿ kiên vê Quy ho4ch câc Khu công nghiÇp trên dla bàn tinh; cho chù truong kiÇn toàn

cân bQ sau bàu oü dpi biéu Quôc hôi và HEND cârc câp,nhiÇm kÿ 2021-2026;
- Nghe Dàng doàn HDND tinh, Ban cân sy dàng UBND tinh bâo câo câc nQi dung trinh Kÿ hqp thû nhât

HDND tinh khôa XIX;
- Thâo lugn dy thâo Nghi quyét cüa Ban Thuùng vp Tinh ùy vè: Tàng cuùng sy lânh dqo cùa tlâng dôi
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HQi nghi Ban Châp hành Dâng bQ tinh thâo luân, thông qua câc nQi dung trinh Kÿ hqp thû nhât HDND
tinh khôa XIX; dU thâo Chuongtrinh hrinh dQng thgc hiÇn Nghi quyét Dei hôi toàn qui5c XIII cüa Eàng;
bâo câo rà soât viÇc thirc hiÇn Chuong trinh hành dQng 54 cüa Tinh rhy; bâo câo viÇc sùa aôi, Uô sung nQi

dung Chuong trinh kiêm tra, giâm sât nâm2021cüa Ban Châp hành Dâng bQ tinh.
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- Tinh üy tô chric so két 05 nàm thyc hiÇn «ét luân sO tZO-rcLffW, ngày OT10l/2016 cùa BQ Chfnh tri
vè tiép tpc <tây mpnh, nâng cao chât lugng, hiÇu quà viêc xây d1mg, thr,rc hiÇn Quy ché dan chù ô co sô
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,1 z - Sâng: Giao ban Thuong trgc Tinh üy
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23 4 - D/c Bi thu Tinh üy tiép dân thâng 612021

24 5 - H§i ngh! giao ban Thü truông câc co quan nôi chfnh tinh Quÿ tl/2021

25 6 - Tinh ùy tô chüc tông két công tâc xây dgng tô chric co sô dâng trong s4ch virng m4nh 5 nàm QOl6-2020)
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2 - Sâng: Giao ban Thucrng tryc Tinh üy
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HQi nghiBan Thuômg vg Tinh üy: (02 ngày 29-301612021)
- Thâo lufn, dânh giâ két quâ công tac 6 thâng dàu nàm, trién khai nhiÇm vy 6 thâng cu6i nàm 2021; xin
ÿ kién vè viÇc dièu chinh mQt sti nQi dung theo Chuong trinh công trâc nâm2021cüa-Ban Thuong vu Tinh
uÿ(theo ê xuât eùa Ban câ,n sr,r <Iâng UiiND tirrh); bâo câo, xin ikién vè viÇc tô chric thi tuyiën công chric
khôi Dàng, MTTQ và câc tô chûc ctrinh tr!- xâ hqi;
Thào luân du thào: Chuong trinh câi thiÇn môi truùng dàu tu kinh doanh, nâng cao nàng lgc cqnh tranh

tinh giai doqn202l-2025; Chuong trinh xây dtmg dô thithông minh, dây manh chuyén dôi s6, rmg dgng
công nghê thông tin hong công tâc lânh dqo, chi dpo, quân lÿ, dièu hành cùa tinh giai doqn 2021-2025;
Nghi quyét vè teng cu'ong sy lânh dao cüa Dâng trong công tâc lâp, quân lÿ và thyC hiÇn quy hoqch tinh
giai doan 2021-2030;0a Ngh! quyét chuyên dè môi cüa Tinh üy (thay thé Ngh! quyét 04,0S,07,08 cùa
Tinh üy lùôa XIX); Quy dlnh khung tiêu chuân chûc danh, tiêu chi dânh giâ cân bô diên Ban Thuôrng vu
Tinh ùy quân lÿ.

* Ghi chü:
- Dè nghi câc co quan, don vi chuân bitôt câc nQi d*g phuc vu câc HQi ngh[

cüa Tinh üy, Pm Thuôrng.vu Tinh üy dâm bâo chât luqng, tién dô. Câc tài liÇu phUc

W HOi nghi itè nghi gui vè Vàn phông Tinh uÿ truôc 7 ngày tô chüc Hgi nghi. 
^

- Trong quâ trinh thuc hiên néu c6 thay dôi së cô thông bâo sau. Câc huyên
üy, th! üy, thành üy, dâng üy trgc thu§c, câc sô, ban, ngành, doàn thê tinh luu ÿ:
ngày 251612021 ilàng hÿ lich thâng 712021vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

Noi nhân:
- Câc <tèng chi Tinh uÿ viên,
- Câc dâng doàn, ban cân sg dâng,
- Câc huyÇn, thi, thành uÿ, dang uÿ @c thuôc tinlt
- Câc sô, ban, ngành, doà,n thê dnh,
- Vàn phông Tinh ùy: LDVP, Phông TII (2),
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.
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