
TiNrr rr'ÿ HÀ NAM
*

oÂNc ceNc sÂN vrpr NAM

Hà Nam, ngoy 30 thdng 9 nàm 2019s6 85 - crr/Tu

n t,1gr'6, iih.I--+--+*'
VÀ ÏE I tY i. !'i IirClri

CHIIOI{G TRiNH
công tâc thân g 1012019

S

ltt 93

tl() l!j'\

1...*--- ----

l'y'#ll

Càn cü Chuong tinh công tâc nàm 2}lg cüa Ban Châp hành, Ban Thuèrng vg
Tinh uÿ; càn cü itè nghi cüa câc huyÇn, *rành uÿ, ctang uÿ tr.uc thuQc; câc sô, ban,

ngà,nh, doan ttré tinh; Ban Thuèrng vu Tinh uÿ ban hfuh Chucrng tinh công tÉrc thâng

l0l20l9 nhu sau:

Ngàv Thü' NQi dung

'01/10 3

- Doan Dai biêu QH tinh tiép xüc cü tri truôc §
sang tqi fni trdn Hoà Mqc, Duy Iîên; buiii chlèu

hqp thti 8, Qu6c hôi knoâ KV €ô ctia il/c Bi ttw: Buôi
tqi )cd Thanh Hà, huyQn Thmh Liêm).

- D/c Phô Bi thu Thuong trUc Tinh uÿ tÏi xüc tién itàu tu tai Han Quôc nàm 2Ol9 (Tù ngày 01-
06/10/20r9)

2 4
- Sâng: D/c Bi thu Tinh uÿ du Lê Khai truong Nhà mây Ojitek (KCN Dèng Vàn III).

- Chièu: E/c Bi thu Tinh uÿ làm viêc vôi Sô Tài chinh.

3 5 - Sâng: D/c Bi thu Tinh û dU Diên dàn cÂup cao và fiên Em qutic té vè công nghiÇp 4.0

4 6
- Sâng: Tinh uÿ tô chuc hôi nghi thông tin chuyên dè dantr cho crin bô chù chôt cua tinh dqt 2 ntu 2019.

- Chièu: El'c Bi thu Tinh uÿ làm viÇc vCn Sô Xây dgng

5 7

6 CI\[

7 2 - D/c Bi thu Tinh uÿ dU Hôi nghi Ban Châp hành Trung uong Èn thû 11 (Tù n4ày 07-13/10/2019)

I 3
- Sâng: Ié tcli niçm 30 nàm ngày thành lap HQi Cuu Chién binh Viêt Nam và Dai hôi ttri ttua "CW Chién
binh guong mâu" làn thü VI, giai dopn 2014-20.19.
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10 5

1l 6
Hqp Tô biên tfp Tiêu ban Vàn kiên Dai hôi XX thâo luân vè du thào Bâo câo Chinh tri @/c Phô Bi
thu TTTU chù tri thào luân nôi duns côns tdc Xôy d{ns Dàns, MffQ.và cdc doàn thê).

t2 7

13 CN

t4 2

- Sâng: Hçi thâo khoa hgc t4rc tuyén § niÇm 70 nàm ra trâc phâm "Dân vfln" cüa'Chù tich Hô Chf Minh
do Ban Dtu vân Trung uong và Hqc viÇn Chinh tri Qu6c gia Hà Chi Minh ptr6i trçrp tô chüc.

- Chièu: Hôi nehi Ban Thuong vu Tinh uÿ thào lu4n, tftânh giâkétquà công trâc Quÿ m42}lg.

15 3
- Chièu: Hôi nghi Ban Châp hành Dang bô tinh thâo lufn, ttânh giâ két quâ công ü4c Quÿ IIV2019; qurân

niêg triên khai Nghi quyét 50, 51 cüa BO Chinh ti htroâ XII; tt/c Bi thu Tinh uÿ ttrông bâo nhanh két qua
Hôi nghi Trung ucrng 11 và công trâc crân bQ.

t6 4

- Sâng: Phiên hqp Thuong tryc IDND tinh thang lO/20I9 và th6ng ntrât nôi dung chuong tinh Kÿ h9p
thuùng lÇ cui5i nàm 2019.

- Chièu: Câc Hôi nghiBan Thuômg w Tinh uÿ, cân bq chù chôg nan Châp hanh Dtuie ffi tinh vè công
üâc c6n bQ.
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Ngàv Th'fr NQi dung

t7 J Dç kién: D/c Thü turûng Chinh phü làrm üÇc vrûi Ban Thuùmg vg Tinh uÿ.
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Hôi nghi so ké1 quy ché pnOi nç công trâc kiêm tra, girâm sât giiia Uÿ ban Kiêm tra Dàng uÿ Quân khu 3

vôi Uÿ ban Kiêm tra câc tinh, thành uÿ trên clia bàn Quân l«hu 3.

19 7

20 CN

2t 2 Dàng chi Bi thu Tinh uÿ dU Kÿ h9p ttrü 8, Quiic hqi ktroâ WY (khoang 20 ngay, bat itàu tùrngsy 2t/10)
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23 4

24 5

25 6
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28 2

29 3

30 4
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Ghi chü:
- Dè ngh! câc co quan, clon v! chuân bi tôt câc nQi dung,phpc vg câc HQi

nghi cüa Tinh üy, Ban Thuèrng 4r Tinh üy tlâm bâo chât lugng, tiên dQ.

- Trong quâ trinh thuc hiên néu cô ttray ctôi së cô thông bâo sau. Câc huyÇn,
thành uÿ, clâng uÿ tr.uc thuQc, câc sô, ban, ngà,rh, doàur tfré tinfr luu ÿ: ngày
2511012019 ilàng § llch th*g ll/2019 vôi Vàn phông Tinh uÿ./.

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

- Câc Ban Cân sp dâtg, Eang ttoan; câc huyQn,

thành uÿ, tlang uÿ tr.uc thu§c,
- Câc sô, ban, ngành, doàur thê tinh,
- Vàn phông Tinh uÿ: Lânh dao Vàn phông;
Phông TH, HC, QT; Luu Vàn thu.
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