
TỈNH ỦY HÀ TĨNH                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                *              

   Số 1060-TB/TU                                            Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 01 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác  

tháng 01 năm 2020 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 của Tỉnh ủy tháng 01 

năm 2020 như sau: 
 

        I. Nội dung bổ sung Thời gian Địa điểm 

1. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác 
quốc phòng - an ninh và thăm hỏi cán bộ, chiến 
sỹ làm nhiệm vụ tại Đảo Sơn Dương. 

Sáng ngày 
13/01/2020 

Đảo Sơn 
Dương, huyện 

Kỳ Anh 

2. 
Hội thảo trực tuyến toàn quốc Kỷ niệm 90 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Sáng ngày 
16/01/2020 

Hội trường số 1, 
VP Tỉnh ủy 

3. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự 
Lễ công bố cuốn sách “Giáo sư, Nhà giáo 
nhân dân Nguyễn Đức Bình - Nhà Lý luận 
chính trị bản lĩnh và trí tuệ”. 

Chiều ngày 
17/01/2020 

Phường Trung 
Lương, Thị xã 

Hồng Lĩnh 

        II. Nội dung điều chỉnh  
Thời gian đã   

bố trí 
Thời gian  
điều chỉnh  

1. 

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ 
tỉnh, hoạt động các đoàn công tác của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019, triển khai 
nhiệm vụ năm 2020. 

Sáng ngày 
13/01/2020 

Sáng ngày 
17/01/2020 

2. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ chủ 
chốt tỉnh nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm 90 năm 
Ngày thành lập Đảng và Đảng bộ tỉnh Hà 
Tĩnh và đón Tết cổ truyền Canh Tý 2020. 

Sáng ngày 
16/01/2020 

Chiều ngày 
16/01/2020 

3. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
dự, chỉ đạo Hội nghị gặp mặt đội ngũ cán bộ, 
phóng viên, văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu trên 
địa bàn. 

Chiều ngày 
16/01/2020 

Chiều ngày 
15/01/2020 

Các nội dung khác bố trí như Chương trình công tác tháng 01/2020 của Tỉnh 
ủy đã ban hành. 

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan 
biết để điều chỉnh, bố trí lịch công tác cho phù hợp. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng và các ban Trung ương Đảng, 

- Văn phòng Đảng uỷ Quân khu 4, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 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 
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