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THÔNG BÁO 

về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác  

tháng 02 năm 2021 của Tỉnh ủy 

 

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

sung, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình công tác của Tỉnh ủy tháng 

02 năm 2021 như sau: 

 

I. Nội dung bổ sung Thời gian Địa điểm 

1. 
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bộ Tư 

lệnh Quân khu 4. 

Sáng 

19/02/2021 

Bộ Tư lệnh Quân 

khu 4 

2. 
Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo các vụ việc 

tồn đọng trên địa bàn tỉnh và giao ban tuần. 

Sáng 

22/02/2021 

Phòng họp Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

3. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến 

một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ. 

Chiều 

22/02/2021 

Phòng họp Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

4. 

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với bí thư cấp 

ủy trực thuộc, chủ tịch ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã. 

Sáng 

24/02/2021 

Hội trường tầng 6, 

Tỉnh ủy 

5. 

- Từ 14h - 15h20: Thường trực Tỉnh ủy làm 

việc với bí thư cấp ủy trực thuộc, chủ tịch ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

- Từ 15h30: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các 

nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

Chiều 

24/02/2021 

- Hội trường tầng 6, 

Tỉnh ủy 

 

- Hội trường Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

II Nội dung điều chỉnh 
Thời gian đã   

bố trí 

Thời gian   

điều chỉnh  

1. 

Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tổng kết 

xây dựng nông thôn mới năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021. 

Sáng ngày 

24/02/2021 
Hoãn, sẽ bố trí sau 

2. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về ban 

hành Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng 

tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025”. 

Chiều ngày 

24/02/2021 
Hoãn, sẽ bố trí sau 



Các nội dung khác bố trí như Chương trình công tác tháng 02/2021 của 
Tỉnh ủy đã ban hành. 

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, 

- 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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