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          Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 
về việc điều chỉnh lịch công tác 

  

Theo chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của Tỉnh ủy: Chiều 

ngày 16 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh; 

chiều ngày 18 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe phương án tổng thể 

sáp nhập xã; chiều ngày 22 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

Thường trực Huyện ủy Thạch Hà.  

Nay do trùng một số cuộc họp Trung ương nên Thường trực Tỉnh uỷ 

thống nhất chuyển thời gian như sau: 

- Chiều ngày 22 tháng 4: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy 

Công an tỉnh. 

Nội dung Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy 

Thạch Hà lồng ghép với nội dung kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 

Nghị quyết 37 tại huyện Thạch Hà và được bố trí vào thời gian thích hợp, sẽ 

có thông báo sau.   

- Sáng ngày 23 tháng 4: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe phương án 

tổng thể sáp nhập xã. 

Thường trực Tỉnh uỷ thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, 

sắp xếp, bố trí công việc cho phù hợp. 

 

Nơi nhận:              
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

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

- Báo Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú,  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Đình Thuyên 
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