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 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 8 năm 2022 của Tỉnh ủy 

Do phát sinh một số nhiệm vụ đột xuất, Thường trực Tỉnh ủy điều chỉnh 

Chương trình công tác của Tỉnh ủy từ ngày 09/8/2022 đến ngày 12/8/2022 như sau: 

 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 
chuẩn bị 

Địa điểm 

9 

- Sáng: + Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với 

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về việc thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo 

vệ an ninh Tổ quốc trong hình hình mới. 

+ Gặp mặt cán bộ, chuyên gia được cử đi làm 

nghĩa vụ Quốc tế tại nước bạn Lào và CamPuChia. 

- Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội 

chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội chính. 

- Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

 

 

- Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

- Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

Tầng 6, 

VPTU 

 

- Khách sạn 

Sailing 

- Phòng họp 

Tầng 3,VPTU 
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- Hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội (trực tuyến).  

 

 

- Sáng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ 

kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII. 

- Chiều: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XIX cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền. 

- VP Đoàn 

ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

 

- Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

 

 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

- Phòng họp 

VP Đoàn 

ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

- Hội trường 

Tầng 2, 

VPTU 

 

-Hội trường 

Tầng 6,VPTU 
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Sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự 

Hội nghị trực tuyến của Ban Tổ chức Trung 

ương về triển khai các văn bản mới của Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức, cán bộ. 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Hội trường 

trực tuyến 

Nhà làm việc 

các ban Đảng 

12 Đi kiểm tra cơ sở.   

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: 
- 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 ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Nguyễn Như Dũng 
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