
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 188-TB/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy 

 

Do phát sinh một số nhiệm vụ đột xuất, Thường trực Tỉnh ủy điều chỉnh 

Chương trình công tác của Tỉnh ủy từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021 

như sau: 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Địa điểm 

15/11 

Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội 

khóa XV và trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 

khóa XVIII (Từ ngày 15/11 đến ngày 

19/11/2021 - Theo Kế hoạch của Đoàn 

ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ trao tặng 

áo phao cứu sinh đa năng cho bà con ngư 

dân tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên 

 

Từ 09h30: Thường trực Tỉnh ủy giao ban 

tuần. 

 

Chiều: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự khai 

trương Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí 

tuệ tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên và xã 

Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà 

- Văn phòng 

ĐĐBQH và 

HĐND tỉnh 

 

 

 

- Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh 

 

 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

 

- UBMTTQ 

tỉnh 

- Các địa 

phương 

 

 

 

 

- Huyện Cẩm 

Xuyên 

 

 

- Phòng họp 

Tầng 3, VPTU 

 

- Huyện Cẩm 

Xuyên, huyện 

Thạch Hà 

16/11 
Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương 

Ban Dân vận 

Tỉnh ủy 

Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

17/11 

Sáng: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự Khai 

trương Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí 

tuệ tại xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ 

 

Chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy dự Khai trương Nhà văn hóa cộng 

đồng - Ngôi nhà trí tuệ tại xã Sơn Bằng, 

huyện Hương Sơn 

- UBMTTQ 

tỉnh 

 

 

- UBMTTQ 

tỉnh 

- Huyện Đức 

Thọ 

 

 

- Huyện 

Hương Sơn 

18/11 
Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam 

  



19/11 

Thường trực Tỉnh ủy đi chúc mừng Ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11) 

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 

2022; dự thảo Đề án phát triển Đại học Hà 

Tĩnh và các nội dung dự kiến trình Kỳ họp 

thứ 4 HĐND tỉnh (Cả ngày) 

 

 

 

Ban cán sự 

đảng UBND 

tỉnh 

 

 

 

 

Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không tổ chức 

tiếp dân tháng 11 (Theo Thông báo số 187-TB/TU, ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy). 

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: 
- 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, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Như Dũng 
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