
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 541-TB/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 5 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 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022 như sau: 

 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Địa điểm 

16 

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

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ. 

Chiều: 14h30: Thường trực Tỉnh ủy làm việc 

với Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 

thuật Việt Nam (Theo Giấy mời số 312-MH/TU, 

ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy) 

16h30: Lễ bàn giao hài cốt liệt sỹ, quân tình 

nguyện và chuyên gia Việt Nam quy tập tại 

nước CHDCND Lào mùa khô 2021-2022. 

- Ban Tiếp công 

dân tỉnh  

- VPTU 

 

 

 

- UBND tỉnh 

- Trụ sở Tiếp 

công dân tỉnh 

- Phòng họp 

Tầng 3, 

VPTU  

 

- Nghĩa trang 

Liệt sỹ Quốc 

gia Nầm 

17 

08h00: Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn công 

tác Trung ương về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công (Cả ngày) 

Sáng: - 07h30: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ 

chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề xây 

dựng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. 

- 08h00: Lễ Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ, 

quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam quy 

tập tại nước CHDCND Lào mùa khô 2021-2022. 

- UBND tỉnh 

 

 

 

- Văn phòng 

ĐĐBQH và 

HĐND tỉnh 

- UBND tỉnh 

- Hội trường 

UBND tỉnh  

 

 

- Hội trường 

UBND tỉnh 

 

- Nghĩa trang 

Liệt sỹ Quốc 

gia Nầm 

18 

Sáng: 08h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-

NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về 

quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền 

vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

Chiều: 14 giờ 00: Thường trực Tỉnh ủy, 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường 

trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh trước Kỳ họp thứ 3, Quốc 

hội khóa XV  

Từ 15h00: Họp Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy + VP 

UBND tỉnh  

 

 

 

- Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

- Điểm cầu 

tỉnh + điểm 

cầu các địa 

phương 

 

 

- Phòng họp 

HĐND tỉnh 



19 

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

Sáng:  

7h00: Lễ dâng hương tại Khu Lưu niệm Bác 

Hồ về thăm Hà Tĩnh 

 

 

7h30: Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn tỉnh 

 

 

Chiều: - 14h00: Hội nghị giao ban trực tuyến 

toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 

01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- 14h00: Hội nghị trực tuyến của Ban Tổ chức 

Trung ương lấy ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết 05 

năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 

19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý 

cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 

 

 

 

- VPTU + 

Thành ủy Hà 

Tĩnh 

 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy + 

VPTU 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy + 

VPTU 

 

 

- Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

 

 

 

- Khu lưu 

niệm Bác Hồ 

về thăm Hà 

Tĩnh 

- Điểm cầu 

tỉnh + điểm 

cầu các đơn vị 

- Điểm cầu 

Hội trường 

UBND tỉnh 

 

 

- Phòng họp 

trực tuyến 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 
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Sáng: 
- 07h30: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần 

 

- 08h00: Họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ 

niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 

năm Ngày thành lập Thành phố Hà Tĩnh  

- Đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND, chủ 

tịch UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ. 

 

Chiều: 14h30: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm 

việc với Hội Khoa học Kinh tế tỉnh.  

 

- VPTU + BTC 

Tỉnh ủy 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

 

- Các địa 

phương 

 

- Ban cán sự 

UBND tỉnh + 

VPTU 

 

- Phòng họp 

tầng 3, VPTU 

- Hội trường 

Tầng 6, 

VPTU 

- Các địa 

phương 

 

- Hội trường 

Tầng 6, 

VPTU 

21 
(Thứ bảy) Sáng: 07h30: Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy họp về công tác cán bộ và Quy hoạch cán bộ. 

BTC Tỉnh ủy Hội trường 

tầng 6 

22 (Chủ nhật) Đi kiểm tra cơ sở.    

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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