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I. KET QUA CONG TAC T

S

NGAY 20-26/7/2020

1. Hoit dng chung:
- Thixng truc HDND tinh, lãnh dao các Ban HDND tinh, lãnh dao Van
phông dir hi nghj can b chü cht, hi nghj Ban Chp hành Dãng b tinh (lAn 1)
thirc hin quy trInh nhân sic lAn dAu tham gia cAp üy thim k' 2020-2025.
- Thuing trrc HDND tinh, lãnh do Van phông HDND tinh thäm tng qua
nhân ngày Thung binh, Lit s 27/7 tai Trung tam phc hi chüc nàng tam thAn
Ninh BInh và 01 gia dInh nguñ có cong tiêu biu tai huyn Yen Mo.
- Thung trrc HDND tinh, lành dao Ban Kinh t - Ngân sách dir hi nghj
thông báo kt 1un kim toán ngân sách dja phucing nàm 2019 tinh Ninh BInh.
2. Hoat dng ciii the:
2.1. Hot dng cüa Thtro'ng triyc HOND tinh
- T chüc thành côngk' hçp thir 19, HDND tinh.
- Chi do các ni dung: dr thâo Thông báo kt qua k' h9p thu 19, HDND
tinh; dir tháo Báo cáo rut kinh nghim kr h9p thu 19, HDND tinh.
- Du hôi nghi Ban Thuông vi Tinh üy; Dai hi cháu ngoan Bác H tinh
Ninh BInh lAn thu VI, näm 2020.
2.2. Hoat dng cüa các Ban HOND tinh: Ban hành Báo cáo kêt qua thâm
tra các van bàn trInh tai kS' hçp thu 19, HDND tinh.
2.2.1. Ban Pháp c/il: Lãnh dao Ban dix kbai mac giái câu lông ngành Tuyên
giáo tinh Ninh BInh näm 2020.
2.2.2. Ban Van hóa — Xã h3i: Lãnh dao Ban dir hi thão "Thic trgng chInh
sách và chitong trInh trçrgiipphy ni khuyê't tçt".
2.3. IIot dng cüa Van phông
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- Tham mini, phiic vii Thumg ti-crc HDND, các Ban HDND tinh thrc hin
các nhim vi theo k hotch, trçng tam phiic vi1 kr h9p thir 19, FIDND tinh.
- Ban hành Báo cáo tng k& cong tác phông, chng tham nhüng tü 11am
2013 dn nay, nhim vi giái pháp thai gian tói.
- Lãnh do Vn phông HDND tinh dir kS' h9p FIDND thành phô Ninh Blnh;
thäm và thng qua ngithi có cong và gia dInh chInh sách, các dan vj nuôi diiôiig, diêu
dirong thuang binh, bnh binh.
- Tip nhn và
din ti:r HDND tinh.

1,2 dan, thu theo quy djnh; vit 02 tin cho Trang thông tin

II. DU' MEN NHIM VU CONG TAC TU' NGAY 27/7-02/8/2020
1. float dng chung: Thix?ing trrc HDND tinh, länh do các Ban HDND
tinh, lãnh do Van phông HDNID tinh dir 1 dâng hisang nhân k nim 73 näm
ngày Thuang binh - Lit s5 (27/7/1947-27/7/2020) tai Den thr 1it s5' và Dài
tu&ng nim 1it s; hi nghj Ban Chp hành Dãng b tinh (1n 2) thirc hin quy
trInh nhân sir 1.n du tham gia c.p üy nhim kST 2020-2025 (buOc 4, 5).
2. Hoit dng ciii the:
2.1. Hoit dng cüa Thirong trirc HOND tinh
- Ban hành các van ban:
+ Các nghj quy& dugc thông qua tai k' h9p thu 19, HDND tinh.
+ Thông báo k& qua kS' h9p thir 19, HDND tinh.
+ Báo cáo rñt kinh nghim k' h9p thir 19, HDND tinh.
+ Quyt djnh v vic phê chu.n kt qua min thim chirc danh Phó ChU
tjch HDND thành ph Ninh BInh khóa XX, nhim kST 2016-2021.
- Chi do hoàn thin Biên ban kr hçp thu 19, HDND tinh; dir thâo Báo cáo
kt qua cong tác tháng 7, thim v1 trçng tam cOng tác tháng 8/2020.
- Dir hi nghj Ban Thu&ng vci Tinhüy; dir bui lam vic vói Doàn kim tra
Ban Chi dao Trung uong v thirc hin Quy& djnh so 290-QD/TW ngày
25102/2010 cüa B ChInh trj khóa X v vic ban hành Quy ch dan vn cüa h
thng chInh trj; Dai hi dai biu Ding b Cong an tinh, Dãng b huyn Yen Khánh,
n1iim kSr 2020-2025.
2.2. Hoat dng cüa các Ban HDND tinh: Chü trI, phôi hçip vth Van phông
HDND tinh hoàn thin các nghj quyt thông qua tai ki h9p thir 19, HDND tinh.

2.2.1. Ban Van hóa — Xd h3i: Lãnh d.o Ban dir hi nghj so kt gita nhim
kr Di hi Hi CCB tinh inh BInh 1n thu VI, nhim k' 2017-2022; hi nghj
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tng kt chin luçic phát trin gia dInh Vit Nam dn näm 2020, tm nhIn dn
nàm 2030.
2.3. Hoit dông cüa Van phông
- Tham mu'u, phiic vi Thithng trirc HDNID, các Ban HDND tinh thirc hin
các nhim viii theo k hoch, trçng tam là phi hçip vi các Ban HDND tinh hoàn
thin các nghj quyt dugc thông qua tai kr hçp thir 19, HDND tinh trInh Chü tjch
HDND tinh k ban hành.
- H9p Hi dng nâng lucmg thrnmg xuyên qu' 11/2020 và hoàn thin trinh
cp có thm quyn ra Quyt dinh; ban hành Van bàn gop vão dir thão Quy djnh
v phân cp, üy quyn thirc hin mt s ni dung trong quãn l di,r an du ti.r cong
trên dja bàn tinh Ninh BInh gi.ri Sà K hoach và Dâu tu.
- Lãnh dao Van phông HDND tinh dir k hçp thir 12, HEDND huyn Hoa
Lu.
- Tip nhn và xir l dan, thu theo quy djnh; vit tin, bài cho Trang thông
tin din tr HDND tinh./.
No'inhân:
- Các die TTHDND tinh (dé b/c);
- LD chuyén trách các Ban;
- Länh dao VP HDND tinh;
- Các phông CM;
- Lixu: VT, phong TH.
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