
 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                *              

    Số 936 -TB/TU                                            Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 8 năm 2019 
 
 

 

 

THÔNG BÁO 

về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 8 của Tỉnh ủy 
 

 

Do phát sinh một số nhiệm vụ đột xuất, Thường trực Tỉnh ủy thống 

nhất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Chương trình công tác tháng 

8/2019 của Tỉnh ủy như sau: 
 

Nội dung điều chỉnh 

Thời gian 

đã bố trí 

Thời gian 

điều chỉnh, 

bổ sung 

1 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh tiếp dân định kỳ theo Quy định 11-

QĐi/TW của Bộ Chính trị và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. 

Ngày 

16/8/2019 

Ngày 

15/8/2019 

2 

Phối hợp đón Đoàn Ban Kiểm tra Trung ương 

Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đoàn Công 

tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

 

Từ ngày 15/8 

đến ngày 

18/8/2019 

3 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh dự Hội nghị do Trung ương tổ 

chức tại thành phố Hà Nội. 

 
Ngày 

16/8/2019 

4 

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ do 

Trung ương tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An. 

 
Ngày 

17/8/2019  

5 

Họp nghe báo cáo Dự án Rà soát, điều chỉnh 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; lập quy hoạch tỉnh 

giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 
Chiều ngày 

20/8/2019 

6 
Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 

2019 - 2024. 
 

Sáng ngày 

21/8/2019 

7 
Khai giảng lớp (thứ 2) Bồi dưỡng cập nhật kiến 

thức mới cho cán bộ đối tượng 3.  

Sáng ngày 

28/8/2019 

Sáng ngày 

24/8/2019 

8 
Làm việc với Đoàn công tác Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bạc Liêu. 
 

Ngày 

 24, 25/8/2019 

 



 

Các nội dung khác bố trí như Chương trình công tác tháng 8/2019 của 

Tỉnh ủy đã ban hành. 

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên 

quan biết để điều chỉnh, bố trí lịch công tác cho phù hợp. 
 
 

Nơi nhận:            
- Văn phòng và các ban Trung ương Đảng, 

- Văn phòng Đảng uỷ Quân khu 4, 

- 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

(đã ký) 
 

Nguyễn Thanh Điện 
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