
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 193-TB/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                

Hà Tĩnh, ngày 19 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 22/11 đến ngày 30/11/2021 như sau: 

 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Địa điểm 

22/11 

Sáng: Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11 

 

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

tầng 6, VPTU 

- Phòng họp 

Tầng 3, VPTU 

23/11 

Chiều: - Hội nghị quảng bá thương hiệu, xúc 

tiến tiêu thụ cam Hà Tĩnh 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm 

việc với phó bí thư các huyện, thành, thị ủy, 

đảng ủy trực thuộc về công tác xây dựng đảng 

- VP UBND tỉnh 

 

- Văn phòng 

 Tỉnh ủy 

- Khách sạn 

BMC Hà Tĩnh 

- Hội trường 

tầng 6, VPTU 

24/11 

Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng (Cả ngày) 

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy + 

VPTU 

 

TT Công báo - 

Tin học 

UBND tỉnh + 

điểm cầu các 

địa phương 

25/11 
Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Hội trường 

tầng 6, VPTU 

26/11 

Sáng: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ kỷ 

niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên 

và đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới 

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

Tổng Công ty Phát điện 1 

 - Huyện ủy 

Cẩm Xuyên 

 

 

- Văn phòng 

UBND tỉnh  

- Huyện Cẩm 

Xuyên 

 

 

- Phòng họp 

UBND tỉnh 

27-

28/11 
(Thứ bảy, Chủ nhật) Đi kiểm tra cơ sở. 

  

29/11 

Sáng: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

 

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, 

giúp việc Tỉnh ủy và giao ban tuần.  

- Văn phòng 

ĐĐBQH và 

HĐND tỉnh 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

- Phòng họp 

HĐND tỉnh 

 

- Phòng họp 

Tầng 3, VPTU 



30/11 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2021, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến về các nội 

dung trình Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân 

tỉnh (Cả ngày) 

Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh + 

VPTU 

Hội trường 

tầng 6, VPTU 

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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