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THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2019
Theo Chương trình công tác tháng 3 của Tỉnh ủy, sáng ngày 12/3 kiểm tra
tình hình thực hiện dự án Nhà ở xã hội và Đường ven biển; sáng ngày 13/3 kiểm
tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết 37 của Bộ
Chính trị về sáp nhập xã và xây dựng nông thôn mới; sáng ngày 21/3 Ban Thường
vụ Tỉnh ủy nghe đơn vị tư vấn BCG báo cáo tiến độ rà soát Quy hoạch tỉnh giai
đoạn 2021 - 2030; sáng ngày 25/3 họp Đảng ủy Quân sự tỉnh; chiều ngày 27/3
Thường trực Tỉnh ủy nghe chính sách công tác tôn giáo; chiều ngày 29/3 Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển
khai nhiệm vụ Quý II/2019.
Do phát sinh một số nhiệm vụ, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất điều
chỉnh Chương trình công tác tháng 3 của Tỉnh ủy như sau:
- Ngày 13/3: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
(cả ngày).
- Ngày 14/3: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án
Nhà ở xã hội và Đường ven biển (cả ngày).
- Sáng ngày 22/3: Họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.
- Ngày 23/3: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Tiểu
ban Văn kiện Đại hội XIII (cả ngày).
- Sáng ngày 25/3: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe đơn vị tư vấn BCG báo cáo
tiến độ rà soát Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.
- Chiều ngày 27/3: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đề án đảm bảo an ninh
trật tự.
- Ngày 29/3: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe tình hình, kết quả thực hiện
nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2019 (cả ngày).
(Lưu ý: Các nội dung không điều chỉnh trong Thông báo này vẫn bố trí như
Chương trình công tác tháng 3 đã ban hành).
Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan
biết, chủ động bố trí lịch công tác phù hợp.
Nơi nhận:
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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