
TỈNH ỦY HÀ TĨNH               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                  *              

      Số 108-TB/TU                                         Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 5 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác 

 tháng 5 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 5 

năm 2021 như sau: 

I. Nội dung bổ sung Thời gian Địa điểm 

1. 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự 

kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. 

Sáng ngày 

13/5/2021 
Tỉnh Nghệ An 

2. 

Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình 

chuẩn bị công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026 và triển khai một số nhiệm vụ trọng 

tâm trong thời gian tới. 

Sáng ngày 

14/5/2021 
Hội trường tầng 

6, Tỉnh ủy 

3. 

 

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi 

kiểm tra thu hoạch vụ Xuân và phòng chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc. Chiều ngày 

14/5/2021 

Các huyện: Can 

Lộc, Đức Thọ 

4. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

dự Hội nghị trực tuyến Ban Tổ chức Trung 

ương với các tỉnh, thành ủy. 

Hội trường trực 

tuyến Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 

5. 

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”. 

Sáng ngày 

18/5/2021 
Hội trường tầng 

6, Tỉnh ủy 

II Nội dung điều chỉnh 
Thời gian đã   

bố trí 

Thời gian   

điều chỉnh  

1. 
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Đ/c 

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ. 

Ngày 

19/5/2021 

Hoãn, để đảm 

bảo phòng, 

chống dịch 

Covid-19 (Sẽ 

có thông báo) 

Các nội dung khác bố trí như Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của 

Tỉnh ủy đã ban hành.  



2 

 

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

biết 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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