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THÔNG BÁO 

về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác  

tháng 12 năm 2019 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 của Tỉnh ủy tháng 12 

năm 2019 như sau: 
 

        I. Nội dung bổ sung Thời gian Địa điểm 

1. 

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 

2020 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. 

Sáng ngày 

17/12/2019 

Hội trường 

UBND tỉnh 

2. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổ 

Biên tập Văn kiện Đại hội. 

Chiều ngày 

17/12/2019 

Văn phòng 

Tỉnh ủy 

3. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

gặp mặt đại biểu và dự Hội nghị giao ban, 

tổng kết công tác Mặt trận của Cụm thi đua 

các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2019. 

Tối ngày 

17/12/2019 và 

sáng ngày 

18/12/2019 

Khách sạn 

BMC 

4. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy họp Tiểu ban Điều 

lệ Đảng Đại hội XIII. 

Ngày  

18/12/2019 

Thành phố 

Hà Nội 

        II. Nội dung điều chỉnh  
Thời gian đã   

bố trí 

Thời gian 

điều chỉnh  

1. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe điều chỉnh, 

bổ sung quy hoạch cán bộ. 

Sáng ngày 

17/12/2019 

Sáng ngày 

28/12/2019 

2. 

Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh lấy phiếu tín 

nhiệm đối với nhân sự đủ điều kiện về tuổi tái 

cử cấp ủy và nhân sự được quy hoạch BCH 

Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Chiều ngày 

28/12/2019 

Chuyển sang 

tháng 

01/2020 

Các nội dung khác bố trí như Chương trình công tác tháng 12/2019 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 tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

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

- 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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