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                *              

     Số 26-TB/TU                                            Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 11 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

về điều chỉnh Chương trình công tác 

 tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy 
 
 

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

chỉnh Chương trình công tác của Tỉnh ủy từ ngày 24-30/11/2020 như sau: 

Thời gian Nội dung Địa điểm 

Ngày 24/11 

Chiều: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy dự Hội 

nghị hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

Hội trường tầng 6, 

Văn phòng Tỉnh ủy 

Ngày 25/11 

Chiều: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về 

tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ 

kế hoạch năm 2021; cho ý kiến một số nội dung 

trình Kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh; 

cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; làm việc với Đảng 

đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

nghe Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. 

Hội trường tầng 6, 

Văn phòng Tỉnh ủy 

Ngày 26/11 

Sáng: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây 

dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, 

lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, 

hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

Hội trường tầng 6, 

Văn phòng Tỉnh ủy 

 

 

 

Ngày 27/11 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị công tác 

tác kiểm tra, giám sát toàn quốc. 

Sáng: - Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy. 

 

- Hội nghị trực tuyến của Ban Đối ngoại Trung 

ương về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ 

năng đối ngoại. 

- Thành phố Hà Nội 

 

- Hội trường tầng 6, 

Văn phòng Tỉnh ủy 

- Phòng họp trực 

tuyến, Văn phòng 

Tỉnh ủy 

Ngày 28/11 

(Thứ Bảy) 

- Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí 

Bí thư Tỉnh ủy đi công tác tại tỉnh Hà Giang. 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự 

Hội thảo về công tác cán bộ do Ban Tổ chức 

Trung ương tổ chức. 

- Tỉnh Hà Giang 

 

 

- Tỉnh Nghệ An 
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Ngày 29/11 Nghỉ Chủ nhật  

 

 

Ngày 30/11 

Sáng: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy dự Hội 

thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành 

và phát triển”. 

Chiều: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Tỉnh Nghệ An 

 

 

- Phòng họp HĐND tỉnh 

* Cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà 

Tĩnh, ngày 26/11/2020 và cuộc họp kiểm điểm Đảng ủy Quân sự tỉnh (theo Chương 

trình công tác tháng 11/2020) được bố trí vào đầu tháng 12 năm 2020, Thường trực 

Tỉnh ủy sẽ có giấy mời cụ thể sau.  

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, 

- Báo Hà Tĩnh, 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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