
 

TỈNH UỶ HÀ TĨNH              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                  *              

    Số 1334-TB/TU                                        Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh thời gian hội nghị 

 

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

điều chỉnh thời gian một số cuộc họp trong các ngày 20 - 21/8/2020 (đã ban hành 

Giấy mời) như sau: 

 

Nội dung Thời gian đã bố trí Thời gian điều chỉnh lại 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 

duyệt nội dung tham luận tại Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo các 

giấy mời số 1125, 1126, 1127-

MH/TU, ngày 16/8/2020) 

Ngày 20/8/2020  

(Buổi sáng bắt đầu từ 07 

giờ 00, buổi chiều bắt 

đầu từ 14 giờ 00) 

Ngày 22/8/2020  

(thứ Bảy) 

(Buổi sáng bắt đầu từ 07 

giờ 00, buổi chiều bắt 

đầu từ 14 giờ 00) 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe 

tiến độ triển khai các công trình, 

dự án cấp tỉnh chào mừng Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

(Theo Giấy mời số 1124-

MH/TU, ngày 15/8/2020) 

Bắt đầu từ 07 giờ 30, 

ngày 21/8/2020 
Bắt đầu từ 14 giờ 30, 

ngày 20/8/2020 

 

Địa điểm, thành phần và các nội dung liên quan giữ nguyên như các giấy 

mời đã ban hành, đề nghị các cơ quan chuẩn bị nội dung các cuộc họp đảm bảo 

chất lượng. 

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

biết, điều chỉnh lịch công tác phù hợp.  

 

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

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- 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 ủy, đảng uỷ trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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