
 

TỈNH UỶ HÀ TĨNH 

                * 

       Số 58-TB/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                

 

 Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 01 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Về việc hoãn tổ chức Lễ Kỷ niệm  

91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  

và gặp mặt cán bộ chủ chốt tỉnh nghỉ hưu 

 
Theo Chương trình công tác tháng 02 của Tỉnh ủy, chiều ngày 

04/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt tỉnh 

nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021; sáng ngày 03/02/2021, Ban 

Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam và thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng.  

Nay do tình hình dịch Covid-19 trên cả nước diễn biến rất phức tạp; 

thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, 

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất hoãn tổ chức Lễ Kỷ niệm và buổi gặp mặt 

nói trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh.  

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy 

trực thuộc trao quà của Tỉnh ủy cho các đồng chí cán bộ chủ chốt tỉnh nghỉ 

hưu tại các địa phương kịp thời, chu đáo. 
 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị, cá nhân liên quan trong Kế hoạch số 

18-KH/TU, Giấy mời số 64-GM/TU, ngày 

25/01/2021 và Công văn số 162-CV/TU, ngày 

21/01/2021, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng 

Tỉnh ủy, 

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

- 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) 

 

 

  Trần Đình Thuyên 
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