
TỈNH ỦY HÀ TĨNH               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                 *              

    Số 1328-TB/TU                                    Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 8 năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác 

 tháng 8 năm 2020 của Tỉnh ủy 
 

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

trí lại Chương trình công tác tháng 8 của Tỉnh ủy, từ ngày 15 - 31/8/2020 như sau: 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 
Địa điểm 

15  

(Thứ Bảy) - Sáng: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự 

kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên 

lần thứ XVI. 

- Chiều: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến 

độ Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân 

Hội - Thạch Khê - Vũng Áng. 

- HĐND 

huyện Cẩm 

Xuyên 

- BCSĐ 

UBND tỉnh 

 

- Huyện    

Cẩm Xuyên 

 

- Huyện Kỳ 

Anh 

16 

(Chủ nhật): - Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm 

việc với Tập đoàn T&T. 

- BCSĐ 

UBND tỉnh 

 

- Phòng họp 

tầng 4, 

UBND tỉnh 

17 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 

định kỳ (cả ngày). 

 

- Sáng: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy. 

 

 

- Chiều: 16h30: Gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu do không đủ 

tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cán bộ 

nghỉ hưu đợt 02 năm 2020. 

- Ban Tiếp 

công dân tỉnh 

 

 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

 

- Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 

- Trụ sở Tiếp 

dân tỉnh; HT 

số 2, tầng 6 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

18 

- Sáng: Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, 

giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Chiều: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe phương 

án bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung 

ương bổ sung có mục tiêu năm 2021 và định 

hướng bố trí vốn để thực hiện các chương trình, 

dự án trọng điểm theo dự thảo Báo cáo chính trị 

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

- UBKT 

 Tỉnh ủy 

- BCSĐ 

UBND tỉnh 

 

- Hội trường 

UBND tỉnh 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 
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19 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị 

thực hiện quy trình công tác cán bộ và bổ sung 

quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức 

danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh (Cả ngày). 

- Ban Tổ chức 

+ VP Tỉnh ủy 

 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

20 

- Đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND, chủ 

tịch UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ. 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung tham 

luận của các địa phương, đơn vị tại Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX (Cả ngày, chia 3 nhóm). 

- Các địa 

phương 

- Ban Tuyên 

giáo + Văn 

phòng Tỉnh ủy 

- Các địa 

phương 

-  HT Tỉnh 

ủy, HT 

UBND tỉnh 

21 

- Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe tiến độ 

các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX. 

- Chiều: Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt 

toàn tỉnh tổng kết công tác đại hội Đảng cấp trên 

cơ sở và quán triệt, chỉ đạo một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới. 

- BCSĐ 

UBND tỉnh 

 

- BCSĐ 

UBND tỉnh + 

VP + BTCTU 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Trung tâm 

Công báo 

tỉnh 

22- 23  Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật   

24 
Bộ Chính trị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy 

Thành phố 

Hà nội 

25 Đi kiểm tra cơ sở   

26 

- Sáng: Họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm 255 năm 

Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại 

thi hào Nguyễn Du. 

- Chiều: Họp Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX. 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

 

 

 

 

27 

- Sáng: + Họp Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

 

+  Họp báo tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày 

sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào 

Nguyễn Du. 

- Chiều: Hội thảo góp ý sách “Đảng bộ tỉnh Hà 

Tĩnh qua các thời kỳ”. 

- VPĐĐBQH, 

HĐND và 

UBND tỉnh 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

- Hội trường 

HĐND tỉnh 

 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

28 

- Sáng: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền 

vững và OCOP tỉnh. 

- Chiều: Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo 

tỉnh qua các thời kỳ. 

- VPNTM+ 

Sở: XD, 

LĐTBXH 

- Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

UBND tỉnh 
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29 Nghỉ thứ Bảy   

30 
(Chủ nhật) - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

Tập đoàn VinGroup. 

- BCSĐ 

UBND tỉnh 

- Thành phố 

Hà nội 

31 

- Sáng: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung 

Đại hội Liên Minh hợp tác xã lần thứ VI, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 và giao ban tuần. 

- Chiều: + Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX. 

  

+ Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, 

nắm và phản ánh dự luận xã hội năm 2020. 

- Liên minh 

Hợp tác xã + 

VP Tỉnh ủy 

- Tổ Biên tập 

Văn kiện 

 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

UBND tỉnh 
 

Thông báo này thay thế Chương trình công tác Tỉnh ủy từ ngày 15 - 

31/8/2020 đã ban hành. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan điều 

chỉnh, bố trí lịch công tác 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 đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,  

Trường Chính trị Trần Phú,  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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