
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 527-TB/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2022 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 22/4/2022 đến ngày 30/4/2022 như sau: 

 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Địa điểm 

22/4 
Chiều: 17h00: Thường trực Tỉnh ủy làm việc 

với Tập đoàn T&T 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Thành phố 

 Hà Nội 

23-24/4 (Thứ bảy, Chủ nhật) Đi kiểm tra cơ sở 
  

25/4 

Sáng: - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc 

cử tri với đại biểu Quốc hội tại huyện Kỳ Anh 

 
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công 

tác kiểm tra, giám sát Quý I 

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban 

Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh và giao ban tuần 

- Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

- Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy 

 

- BTV Thành 

ủy + VPTU 

- Huyện Kỳ 

Anh 

 

- Phòng họp 

trực tuyến 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

26/4 

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp 

loại Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 

2021; rà soát, định hướng quy hoạch cán bộ 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (cả ngày) 

16 giờ 00: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Ban Chỉ đạo nông 

thôn mới tỉnh 

- Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

 

 

- Uỷ ban nhân 

dân tỉnh 

- Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

 

 

- Hội trường 

UBND tỉnh 

27/4 

Sáng: - Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 

2022 - 2027 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ Kỷ niệm 65 

năm thành lập Ngân hàng BIDV 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự Lễ công 

bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

năm 2021 

- Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

- Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Hội trường 

UBND tỉnh 

- Thành phố 

Hà Nội 

- Thành phố 

Hà Nội 

28/4 

Sáng: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị 

Trung ương triển khai kế hoạch tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 

XI 

Văn phòng 

Tỉnh ủy 

Thành phố  

Hà Nội 



29/4 

Sáng: Hội thảo khoa học “Giải phóng Quảng 

trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 nửa 

thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển” do Bộ 

Quốc phòng và Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức 

Văn phòng 

Tỉnh ủy 

 

 

Tỉnh Quảng 

Trị 

 

 

30/4 

Chiều: Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII 

 
Tối: Lễ Khai mạc mùa du lịch biển Hà Tĩnh 

năm 2022 

- Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

- Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Hội trường 

UBND tỉnh 

 

- Thị trấn 

Thiên Cầm, 

huyện Cẩm 

Xuyên 

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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