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THÔNG BÁO 
về điều chỉnh, bổ sung lịch công tác tháng 10/2019 của Tỉnh ủy 

  

 

Do có lịch công tác đột xuất, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh, bổ 

sung lịch công tác của Tỉnh ủy từ ngày 23 đến ngày 31/10/2019 như sau: 

 

I Nội dung bổ sung Thời gian 

1 

Đoàn công tác của Liên hiệp Công đoàn tỉnh 

Bolykhămxay chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh 
07 giờ, ngày 24/10/2019 

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị 

Trung ương 11 khóa XII 

07 giờ 30,  

ngày 24/10/2019 

2 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sáng ngày 30/10/2019 

3 

Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở kiểm tra việc thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở tại tỉnh Hà Tĩnh 

Từ ngày 29 - 30/10/2019 

4 

Đoàn Kiểm tra làm việc với Thường trực Tỉnh ủy 

và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

tỉnh để nghe báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Chiều ngày 30/10/2019 

5 
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ 

Thị ủy Kỳ Anh 
Sáng ngày 31/10/2019 

 

II Nội dung điều chỉnh Thời gian 

đã bố trí 

Thời gian 

điều chỉnh lại 

1 

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội 

chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính 

nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt 

động 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng 

tâm thời gian tới 

Sáng ngày 

23/10/2019 

Tháng 

11/2019 

2 

Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

khảo sát, nghiên cứu chuyên đề Phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao và sắp xếp tổ chức bộ 

máy phục vụ xây dựng Báo cáo Chính trị Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

Từ ngày 25 

đến ngày 

27/10/2019 

Từ ngày 24 

đến ngày 

28/10/2019 

3 
Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần Sáng ngày 

28/10/2019 

Sáng ngày 

29/10/2019 



2 

 

4 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình 

hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2019 và cho ý 

kiến Đề cương Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX 

Ngày 

28/10/2019 

Chiều ngày 

29/10/2109 

Các nội dung khác bố trí như Chương trình công tác tháng 10/2019 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:            
- Các ban đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

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

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,  

   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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