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 Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Hoãn tổ chức hội nghị 

 

Ngày 20/10/2021, Tỉnh ủy có Giấy mời số 216-GM/TU tổ chức Hội nghị 

phổ biến, quán triệt các nội dung mới của Đảng và Nhà nước về công tác nội 

chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết XIII của 

Đảng; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 

04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ 

việc (tổ chức vào ngày 22/10/2021, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh). 

Hội nghị có mời báo cáo viên Trung ương trực tiếp quán triệt. Nay báo cáo 

viên có lịch công tác đột xuất, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất hoãn Hội nghị và 

bố trí vào thời gian khác (Tỉnh ủy sẽ có giấy mời cụ thể sau).  

Tỉnh ủy thông báo để Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân liên quan biết, thực hiện. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời theo Giấy mời số 216-GM/TU, 

- Ban Nội chính Trung ương, (báo cáo) 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các ban Đảng, UBKT Tỉnh ủy, 

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

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh,                                          
- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
 

Trần Đình Thuyên 
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