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THÔNG BÁO 

về điều chỉnh thời gian họp 

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

điều chỉnh thời gian các cuộc họp chiều ngày 21/01/2021 sang chiều ngày 

20/01/2021 và bổ sung một số nội dung, cụ thể như sau:  

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 20 tháng 01 năm 2021 (thứ Tư). 

 Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ (tầng 3), Nhà làm việc Văn phòng 

Tỉnh ủy. 

Chương trình cụ thể được bố trí như sau: 

I. Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí 

nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII không tiếp tục tái cử 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và các 

đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ 

công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. 

Thành phần: Kính mời:   

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

- Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII 

không tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nghỉ công tác chờ 

đủ tuổi nghỉ hưu và các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu (có giấy mời riêng). 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng 

Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. 

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều 

kiện đảm bảo phục vụ gặp mặt. 

II. Từ 14 giờ 45 đến 16 giờ 30: Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác 

đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Thành phần: Kính mời: 

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính 

Tỉnh ủy. 



- Đồng chí Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh. 

- Đồng chí Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Đồng chí Võ Tiến Nghị, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh. 

- Các đồng chí: Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh (phụ trách lĩnh vực). 

  - Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh.  

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị 

báo cáo, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; Sở Y tế báo cáo kế hoạch triển khai 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021 trên địa bàn tỉnh. 

 III. Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng triển khai một số nhiệm vụ. 

Thành phần: Kính mời: 

- Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Có danh sách kèm theo). 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Bộ phận phục vụ Đoàn; phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh được cử tham gia phục vụ, đưa tin các hoạt động của Đoàn đại biểu Đảng bộ 

tỉnh tại Đại hội. 

IV. Từ 17 giờ 30: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội lần thứ XIII 

dâng hương, báo công tại Khu Lưu niệm Bác Hồ, thành phố Hà Tĩnh. 

Thành phần: Kính mời: 

- Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Địa điểm, trang phục và các nội dung khác giữ nguyên như Thông báo số 

52-TB/TU, ngày 15/01/2021 của Tỉnh ủy đã ban hành.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Đoàn 

đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIII dâng hương, báo công theo Thông báo 

số 52-TB/TU. 

Đề nghị:  

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị điều kiện đảm bảo phục vụ các cuộc họp. 



- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin 

nội dung (III) và (IV). 

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

biết, chủ động chuẩn bị các nội dung, sắp xếp tham dự các cuộc họp đúng thời 

gian, thành phần. 

 
 

Nơi nhận: 
- Các thành phần liên quan trong Thông báo, 

- Các thành phần liên quan theo Thông báo số 52-TB/TU, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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