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         Số 94-TB/TU                                        Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 4 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác  

tháng 4 năm 2021 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 4 

năm 2021 như sau: 

I. Nội dung bổ sung Thời gian Địa điểm 

1. 
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội 

chính Trung ương. 

Sáng ngày 

27/4/2021 

Thành phố  

Hà Nội 

2. 

Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị 05 và đón nhận Huân 

chương Lao động hạng ba huyện Đức Thọ. 

Chiều ngày 

29/4/2021 

Hội trường 

UBND huyện 

Đức Thọ 

3. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác nội 

chính, phòng, chống tham nhũng và cải 

cách tư pháp. 

Sáng ngày 

28/4/2021 

Hội trường trực 

tuyến Tỉnh ủy 

II Nội dung điều chỉnh 
Thời gian đã   

bố trí 

Thời gian   

điều chỉnh  

1. 

Họp 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 tỉnh. 

Sáng ngày 

23/4/2021 

 

Hoãn, sẽ 

bố trí sau 

2. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt các ứng cử 

viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Sáng ngày 

27/4/2021 

Sáng ngày 

29/4/2021 

3. 
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban 

Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh. 

Chiều ngày 

27/4/2021 

Hoãn, sẽ  

bố trí sau 

4. 
Kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVII. 

Sáng ngày 

28/4/2021 

Chiều ngày 

28/4/2021 

5. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, đánh giá thực 

hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 

2015-2020; xây dựng chính sách giai đoạn 

2021-2025. 

Sáng ngày 

29/4/2021 

Chuyển sang 

tháng 5/2021 

Các nội dung khác bố trí như Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 
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 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, 

- 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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