
            TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

                 VĂN PHÒNG 

                              * 
                Số 83-TB/VPTU 
                     

                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                  Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
về việc Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung 

cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy 

 

  

Theo Quy định số 928-QĐ/TU, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Hà Tĩnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, 

tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy, kể từ ngày 01/4/2019, Văn phòng 

Tỉnh ủy Hà Tĩnh có chức năng, nhiệm vụ phục vụ chung cấp ủy và các cơ 

quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. 

Để thuận tiện trong giải quyết công việc liên quan, kể từ ngày 

01/4/2019, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có văn bản, tài liệu gửi Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các 

ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh 

ủy Hà Tĩnh, đề nghị:  

1. Đối với văn bản giấy:  

Gửi về Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 6 đường Nguyễn 

Thiếp, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Đối với văn bản điện tử:  

Gửi theo địa chỉ qua mạng thông tin diện rộng của các cơ quan Đảng 

hoặc mạng Internet như đã thực hiện trong thời gian qua. 

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

biết, phối hợp thực hiện. 
 

 
 

Nơi nhận:                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Văn phòng và các ban Đảng Trung ương   (báo cáo),                                                     

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

- Các CQ chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                  Nguyễn Thanh Điện                                                                                           
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