
TỈNH ỦY HÀ TĨNH               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                 *              

     Số 1304-TB/TU                                       Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của Tỉnh ủy 

 

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

sung, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình công tác của Tỉnh ủy tháng 

7 năm 2020 như sau: 

I. Nội dung bổ sung Thời gian Địa điểm 

1.  
Đón và làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy 

Điện Biên (Có Kế hoạch riêng) 

 Ngày 

10/7/2020 

Thành phố  

Hà Tĩnh 

2.  
Đón và làm việc với Đoàn công tác của Ban 

Kinh tế Trung ương 

Chiều ngày 

11/7/2020 

Thành phố  

Hà Tĩnh 

3.  
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự làm việc 

với Đoàn công tác Bộ Quốc phòng 

16h30 ngày 

12/7/2020 
Quân khu 4 

4.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại 

Quân khu 4 

Sáng ngày 

13/7/2020 
Quân khu 4 

5.  

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân 

vận trong hoạt động hòa giải 

Sáng ngày 

13/7/2020 

Phòng họp trực 

tuyến Tỉnh ủy 

6.  

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực 

hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội 

Sáng ngày 

15/7/2020 

Phòng họp trực 

tuyến Tỉnh ủy 

7.  

Đón và làm việc với Đoàn công tác của Ban 

Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung 

ương (Có Kế hoạch riêng) 

Chiều ngày 

15/7/2020 

Thành phố  

Hà Tĩnh 

8.  
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Bộ 

Giao thông Vận tải 

Chiều ngày 

16/7/2020 

Thành phố 

Hà Tĩnh 

9.  Đón và làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính 
Chiều 16, sáng 

17/7/2020 

Thành phố 

Hà Tĩnh 

10.  

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự 

Hội nghị sơ kết cụm thi đua Liên đoàn Lao 

động các tỉnh Bắc Trung Bộ 

Sáng ngày 

17/7/2020 

Khách sạn Thiên 

Ý, Thiên Cầm 

11.  Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy 
Chiều ngày 

21/7/2020 

Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 



II Nội dung điều chỉnh 
Thời gian đã   

bố trí 

Thời gian  

điều chỉnh  

1.  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ 

huyện Đức Thọ 

Chiều ngày 

11/7/2020 

Đã có Thông 

báo hoãn 

2.  

Họp Tiểu ban Nhân sự rà soát, sàng lọc, thống nhất 

danh sách và các nội dung để thực hiện quy trình 

nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh và Ủy viên 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 

16h30 ngày 

11/7/2020 

15h30 ngày 

10/7/2020 

3.  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội 

Đảng bộ huyện Hương Sơn 

Chiều ngày 

06/7/2020 

Chiều ngày 

14/7/2020 

4.  
Khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 

2020 - 2025 

Ngày 

17/7/2020 

Ngày 

15/7/2020 

5.  
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh và giao ban tuần 

Sáng ngày 

13/7/2020 

Chiều ngày 

17/7/2020 

6.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

tiếp công dân định kỳ 

Ngày 

15/7/2020 

Ngày 

19/7/2020 

7.  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ 

huyện Lộc Hà 

Chiều ngày 

14/7/2020 

Sẽ có thông 

báo cụ thể sau 

8.  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ 

huyện Kỳ Anh 

Chiều ngày 

16/7/2020 

Sẽ có thông 

báo cụ thể sau 

 

Các nội dung khác bố trí như Chương trình công tác tháng 7/2020 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 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 đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

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

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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