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THÔNG BÁO 
 bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 của Tỉnh ủy 

 

  

 Do phát sinh một số nhiệm vụ đột xuất, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất 

bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình công tác tháng 

10/2019 của Tỉnh ủy như sau: 

 

 

 

 

I Nội dung bổ sung Thời gian 

1 Làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Tuyên Quang. 
Chiều ngày 

13/10/2019 

2 

Hội thảo khoa học (trực tuyến) 70 năm tác phẩm 

“Dân vận” của Hồ Chí Minh và trao giải Cuộc thi 

viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. 

Sáng ngày 

14/10/2019 

3 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về kinh tế 

tập thể. 

Chiều ngày 

14/10/2019 

4 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo rà soát, 

điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2021 - 2030; tầm nhìn đến năm 2050.  

Sáng ngày 

16/10/2019 

5 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Dân vận 

Tỉnh ủy họp Ban Chỉ đạo 68 TW. 

Chiều ngày 

17/10/2019 

6 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học quốc 

gia Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị 

Việt Nam, tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh. 

Ngày 

18/10/2019 

7 

Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và các 

quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Sáng ngày 

20/10/2019 



Các nội dung khác bố trí như Chương trình công tác tháng 10/2019 của 

Tỉnh ủy đã ban hành. 

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 cho phù hợp. 

 

Nơi nhận:            
- 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, 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. 
 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

(đã ký) 

 
 

Nguyễn Thanh Điện 

 

II Nội dung điều chỉnh 
Thời gian 

đã bố trí  

Thời gian  

điều chỉnh lại  

1 
Đón và làm việc với Đoàn công tác Trung 

ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Chiều ngày 

21/10/2019 

Từ ngày 15 

đến ngày 

17/10/2019 

2 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về 

dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính 

trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Sáng ngày 

17/10/2019 

Sẽ có thông 

báo sau 

3 
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban 

Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh 

Chiều ngày 

17/10/2019 

Sẽ có thông 

báo sau 

4 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá 

tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 

2019 và tình hình, kết quả thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 6 khóa XII, các chủ 

trương, nghị quyết của tỉnh về lĩnh vực 

giáo dục, y tế. 

Sáng ngày 

18/10/2019 

Sẽ có thông 

báo sau 

5 

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh làm việc với Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh trước Kỳ họp thứ 8. 

Chiều ngày 

18/10/2019 

Chiều ngày 

16/10/2019 

6 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn 

quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tại tỉnh Nam Định. 

Ngày 

19-

20/10/2019 

Tối ngày 18 

và ngày 

19/10/2019 
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