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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
về điều chỉnh thời gian họp
Do có lịch công tác đột xuất, Thường trực Tỉnh ủy thay đổi thời gian
các cuộc họp từ ngày 18 đến ngày 21/9/2019 như sau:
1. Cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng
bộ 03 xã của huyện Hương Sơn thuộc diện sắp xếp để hình thành xã mới
(chọn làm điểm) và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về
triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã bố trí vào chiều ngày
18/9/2019 (theo Giấy mời số 813-MH/TU, ngày 11/9/2019 của Tỉnh ủy),
nay chuyển sang 07 giờ 30, ngày 18/9/2019. Thành phần, nội dung, địa
điểm, cơ quan chuẩn bị nội dung cuộc họp như trong Giấy mời số 813MH/TU.
Các đại biểu cấp tỉnh có mặt tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc 06 giờ 30, ngày
18/9/2019 để đi xe chung.
2. Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
Nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm
kiểm tra thực hiện chương trình OCCOP tại huyện Kỳ Anh đã bố trí vào sáng
ngày 21/9/2019 (theo lịch công tác tháng 9 của Tỉnh ủy), nay chuyển sang sáng
ngày 22/9/2019 (Chủ nhật).
Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các thành phần dự họp, các cơ quan,
đơn vị liên quan biết, điều chỉnh, bố trí lịch công tác cho phù hợp.
Nơi nhận:
- Các thành phần theo Giấy mời số 813-MH/TU,
- Các ban đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh,
Trường Chính trị Trần Phú,
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,
- Các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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