
TỈNH UỶ HÀ TĨNH 

UỶ BAN KIỂM TRA 
* 

Số 1366 - CV/UBKTTU 

Đề nghị đăng tải Thông báo kết quả  

kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

                Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 5 năm 2020 

      

              Kính gửi:    - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

    - Ban Biên tập Tạp chí Thông tin Tư tưởng; 

      - Ban Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh; 

      - Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh; 

               - Ban Biên tập Trang TTĐT Đảng bộ tỉnh. 
 

 

Căn cứ Thông báo số 317-TB/TW, ngày 23/3/2010 của Bộ Chính trị và 

Thông báo số 226-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy định số 728-

QĐ/TU, ngày 28/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc cung cấp thông tin 

cho báo chí sau các kỳ họp của uỷ ban kiểm tra các cấp; 

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 

với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xin gửi để các đồng chí đăng tải Thông báo kết 

quả kỳ họp thứ 31 và 32 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (có văn bản kèm theo) trên 

Tạp chí Thông tin tư tưởng, sóng phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, theo đúng 

quy định. 

Ngoài việc đăng tải như nói ở trên, đề nghị các đồng chí không cung cấp văn 

bản Thông báo này cho các tổ chức, cá nhân khác không có trách nhiệm liên quan. 

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Các đồng chí Thường trực Ủy ban, 

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, 

- Lưu Văn thư. 

T/M UỶ BAN KIỂM TRA 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
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