
 

TỈNH UỶ HÀ TĨNH              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                  *              

     Số 10-TB/TU                                         Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 
về thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 

 

 Theo Chương trình công tác tháng 11 của Tỉnh ủy, chiều ngày 

02/11/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến ban hành Nghị quyết 

khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh; chiều ngày 03/11/2020 Thường 

trực Tỉnh ủy làm việc với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã (Tỉnh ủy đã ban hành Giấy mời số 06-MH/TU, ngày 

28/10/2020 và Giấy mời số 07-MH/TU, ngày 29/10/2020). 

 Hiện nay thời tiết đang diễn biến hết sức phức tạp, để tập trung công 

tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Thường trực Tỉnh ủy thống 

nhất điều chỉnh thời gian 02 cuộc họp trên và dự kiến bố trí vào chiều ngày 

06/11/2020 (Sáng ngày 06/11/2020 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ 

chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tỉnh ủy sẽ 

ban hành Giấy mời các cuộc họp sau).   

 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; chủ động chuẩn bị tốt nội dung 

các cuộc họp. 

 

Nơi nhận:                           
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,                      
- Như thành phần mời theo Giấy mời 06-MH/TU và 

Giấy mời số 07-MH/TU, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

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

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị - VPTU,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Trọng Thường 
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