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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH UỶ HÀ TĨNH 

* 

Số  73  - TB/Th.U 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

       TP. Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Môṭ số nôị dung chủ yếu Thƣờng trƣc̣, Ban Thƣờng vu ̣Thành ủy  

điṇh hƣớng chỉ đaọ trong tháng 03 năm 2021 

----- 

Căn cứ Quy chế làm viêc̣ của Ban Chấp hành Đảng bô ̣thành phố nhiệm kỳ 

2020 - 2025 và Chương trình công tác năm 2021; trong tháng 03 năm 2021 

Thường trưc̣ , Ban Thường vu ̣Thành ủy tổ chức các phiên hop̣ thường kỳ và đ ịnh 

hướng chỉ đaọ môṭ số nôị dung sau: 

I. NỘI DUNG HÔỊ NGHI ̣GIAO BAN THƢỜNG TRƢC̣ THÀNH ỦY 
 

TT Nội dung 
Đơn vị  

chuẩn bị 

Chỉ đạo thực 

hiện 

I. Lĩnh vực Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 

1.  

Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo phát triển 

Kinh tế - xã hội, QP-AN quý I, triển khai 

nhiệm vụ quý II năm 2021. 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

2.  

Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

BCĐ bầu 

cử,UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

3.  

Báo cáo tiến độ xây dựng cơ bản (Vườn hoa 

Lý Tự Trọng, đường Trung Hạ, chương trình 

trồng cây xanh…); dự án hạ tầng chiến lược 

(World Bank, đường vành đai phía Đông, 

chỉnh trang Hào Thành....); tiến độ công trình 

thuộc chương trình muc̣ tiêu ; kết quả nhận xi 

măng; tình hình các dự án thu hút đầu tư trên 

địa bàn (hằng tuần) 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

4.  
Báo cáo tiến độ triển khai nâng cấp, nạo vét hệ 

thống thoát nước; hoàn thành bãi thải xà bần. 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

5.  

Báo cáo tiến độ khảo sát, xây dựng các gờ 

giảm tốc cưỡng bức tại các giao lộ, nhất là 

điểm giao đường nhỏ với đường lớn, đảm bảo 

an toàn giao thông.  

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

6.  
Báo cáo công tác phòng chống dịch covid-19 

trên địa bàn thành phố (hằng tuần) 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

7.  
Báo cáo tình hình triển khai sản xuất vụ Đông 

Xuân năm 2021; các dự án nông nghiệp đô thị. 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

8.  

Báo cáo sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự 

nghiệp; nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung 

tâm Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 
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công và Dịch vụ công ích thành phố.  

9.  
Quy chế hoạt động giữa UBND với MTTQ và 

các đoàn thể.  

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

10.  

Báo cáo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, 

vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý 

giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm dịp Tết 

nguyên đán (hằng tuần) 

UBND TP  
Lãnh đạo 

UBNDTP 

11.  
Báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nhà cộng 

đồng, nhà ở riêng lẻ tránh lũ. 
UBND TP 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

12.  

Dự thảo (lần 2) Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố về phát triển Thương 

mại - Dịch vụ thành phố đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo. 

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

13.  

Dự thảo (lần 2) Nghị quyết về“Phát triển 

nông nghiệp đô thị giai đoạn 2021 – 2025 

định hướng đến năm 2030”. 

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

14.  
Dự thảo (lần 2) Nghị quyết về phát triển hệ 

thống cây xanh đô thị giai đoạn 2020-2025 

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

15.  

Dự thảo (lần 2) Nghị quyết của Ban chấp hành 

Đảng bộ về tăng cường lãnh đạo công tác 

quản lý nhà nước về đất đai và môi trường 

trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và những 

năm tiếp theo. 

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

16.  

Dự thảo (lần 2) Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố về phát triển giáo dục 

- đào tạo thành phố đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục và hội nhập. 

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

17.  

Dự thảo (lần 1) Đề án “Xây dựng và phát triển 

thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, 

thông minh phấn đấu trở thành một trong 

những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

UBND TP 
Lãnh đạo 

UBNDTP 

18.  
Đề án xây dựng chuỗi cửa hàng nông sản an 

toàn trên địa bàn thành phố 
UBND TP 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

19.  
Chương trình quản lý, khai thác hiệu quả tài 

nguyên đất đai, bảo vệ môi trường 
UBND TP 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

20.  

Báo cáo triển khai xây dựng phường văn minh 

đô thị, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 

(hằng tuần). 

UBND TP 
Lãnh đạo 

UBNDTP 

21.  
Báo cáo đăng ký xây dựng cơ quan đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa trên địa bàn năm 2021. 
UBND TP 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

22.  
Báo cáo tình hình công tác chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ (hằng tuần). 
UBND TP 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

23.  

Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về đất đai; 

kết quả thực hiện dự án đo vẽ bản đồ, xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai và kết quả xử lý các 

trường hợp lấn chiếm đất công (hằng tuần). 

UBND TP 
Lãnh đạo 

UBNDTP 
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24.  
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phân loại rác 

tại các phường.  
UBND TP 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

25.  

Báo cáo hoạt động Ủy ban bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 

thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 

UBND TP 
Lãnh đạo 

UBNDTP 

26.  
Báo cáo tiến độ công tác thu ngân sách (hằng 

tuần) 
UBND TP 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

27.  

Báo cáo kế hoạch công tác cải cách hành 

chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 (hằng tuần). 

UBND TP 
Lãnh đạo 

UBNDTP 

28.  

Báo cáo triển khai thực hiện kế hoạch triển 

khai Nghị định 107, 108 CP về sắp xếp phòng 

ban. 

UBND TP 
Lãnh đạo 

UBNDTP 

29.  

Báo cáo kết quả giải quyết sau phiên tiếp công 

dân định kỳ tháng 03 năm 2021 của Bí thư 

Thành ủy và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch 

UBND Thành phố. 

UBND TP 
Lãnh đạo 

UBNDTP 

30.  Báo cáo kết quả giao nhận quân năm 2021. 
UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

31.  
Báo cáo tình hình quản lý Nhà nước về tôn 

giáo (hằng tuần) 
UBND TP 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

32.  
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm. 
UBND TP 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

II. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

1.  

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và 

hê ̣thống chính tri ̣ quý I , nhiêṃ vu ̣trọng tâm 

quý II năm 2021 

Văn phòng 

Thành ủy 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn 

PBTTT Thành ủy 

2.  
Báo cáo phục vụ làm việc với Thường trực 

Tỉnh ủy. 
Văn phòng 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn PBTTT  

3.  

Tham mưu chương trình công tác tháng 3 và 

Thông báo công việc trong tâm BTV Thành 

ủy tháng 3 

Văn phòng 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn PBTTT  

4.  
Báo cáo giao ban Bí thư, chủ tịch UBND các 

phường xã 
Văn phòng 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn PBTTT  

5.  
Hoàn thành kiểm tra công tác nghiệp vụ đảng 

viên tại 51 tổ chức cơ sở đảng 
Ban Tổ chức 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

6.  

Dự thảo (lần 2) Quy định của Ban Thường vụ 

Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (bổ sung, sửa 

đổi Quy định 712-QĐ/Th.U, ngày 29/5/2014); 

Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh 

giá cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy 

quản lý (sửa đổi, bổ sung Quy định 04-

QĐi/Th.U) và Quy định của Ban Thường vụ 

Thành ủy về luân chuyển, điều động cán bộ 

(bổ sung, sửa đổi Quy định 713-QĐ/Th.U, 

ngày 29/5/2014). 

Ban Tổ chức 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 
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7.  
Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ năm 2021 
Ban Tổ chức 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

8.  
Báo cáo tình hình biên chế, đăng ký nhu cầu 

tuyển dụng công chức, viên chức. 
Ban Tổ chức 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

9.  

Bổ sung hồ sơ cán bộ thuộc khối Đảng, Đoàn 

thể; cập nhật, theo dõi việc bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ theo quy định. 

Ban Tổ chức 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

10.  

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 

2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2025-2030. 

Ban Tổ chức 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

11.  Duyệt phát triển đảng viên tháng 03/2021 Ban Tổ chức 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

12.  

Danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cơ quan 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc  Việt  Nam  và  các  tổ 

chức  chính  trị - xã  hội. 

Ban Tổ chức 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

13.  

Báo cáo xây dựng mô hình điểm về sinh hoạt 

chi bộ, phát triển đảng viên trong doanh 

nghiệp, người có đạo. 

Ban Tổ chức 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

14.  
Báo cáo triển khai hoạt động các Đoàn công 

tác của BTV Thành ủy năm 2021  
Ban Tổ chức 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

15.  
Báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, học tập Nghị 

quyết  Đại hội XIII của Đảng. 

Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

16.  

Chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển 

khai nghị quyết của Đảng” 

Ban Thường 

vụ Thành ủy 
BTG Thành ủy 

17.  
Kế hoạch thực hiên hội thi báo cáo viên giỏi 

tuyên truyền NQ ĐH XIII 

 Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

18.  

Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành 

ủy với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ 

quan, Doanh nghiệp tỉnh về công tác tuyên 

giáo trên địa bàn thành phố 

 Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

19.  
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền các 

ngày lễ năm 2021  

 Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

20.  

Chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị sưu 

tầm, biên soạn và xuất bản ấn phẩm lịch sử 

Đảng bộ các phường, xã; lịch sử truyền thống 

các ngành, đoàn thể, địa phương. 

Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

21.  

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 

Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

22.  
Báo cáo triển khai các kế hoạch về lĩnh vực 

Khoa giáo năm 2021 

Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

23.  

Báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo Bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp thành phố 

(BCĐ 35) (hằng tuần) 

Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

24.  Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc Ban Dân vâṇ Đ/c Lương Quốc 
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xây dựng mô hình “ Dân vận khéo” và thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các địa phương, 

đơn vị. 

Tuấn, PBTTT 

25.  
Báo cáo, kết luận giao ban Thường trực với 

UBMTTQ và các đoàn thể thành phố quý 1 
Ban Dân vâṇ 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

26.  

Báo cáo chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các 

cấp; Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ban Dân vâṇ 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

27.  

Đôn đốc việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường, 

xã với Nhân dân quý I năm 2021. 

Ban Dân vâṇ 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

28.  
Báo cáo triển khai Kế hoạch triển khai xây 

dựng mô hình Dân vận khéo năm 2021 
Ban Dân vâṇ 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

29.  
Báo cáo tình hình hoạt động các tôn giáo trên 

địa bàn thành phố (thường xuyên). 
Ban Dân vâṇ 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

30.  
Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, GS và công 

tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2021 
Ban Dân vâṇ 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

31.  

Báo cáo việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về 

bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

UBKT 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

32.  

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch công tác 

kiểm tra giám sát của BTV và UBKT năm 

2021. 

UBKT 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT  

33.  

Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị, 

khiếu nại của công dân theo quy định 11 của 

Bộ chính trị năm 2020 (hằng tuần) 

UBKT 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTT 

34.  
Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát, kỷ luật trong Đảng. 
UBKT 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTT 

35.  
Thông báo, Giấy mời phiên tiếp công dân 

tháng 03. 
UBKT 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

 

II. NỘI DUNG HÔỊ NGHI ̣BAN THƢỜNG VU ̣THÀNH ỦY 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

chuẩn bị 

Chỉ đạo thực 

hiện 

1.  

Báo cáo đánh giá tình hình Kinh tế - xã hội, 

QP-AN quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 

2021. 

UBND thành 

phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

2.  

- Báo cáo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.  

- Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại 

biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 và báo cáo điều chỉnh sau các 

cuộc hiệp thương. 

UBBC  

thành phố 

BCĐ bầu cử, TT 

HĐND TP, 

UBNDTP 

3.  Báo cáo tiến độ xây dựng cơ bản Quý I/2021. 
UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 
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4.  

Dự thảo lần 1 Đề án“Xây dựng và phát triển 

thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, 

thông minh phấn đấu trở thành một trong 

những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

UBND thành 

phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

5.  

Dự thảo (lần 2) Nghị quyết của BCH Đảng bộ 

thành phố về phát triển Thương mại - Dịch vụ 

thành phố đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo. 

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

6.  

Dự thảo (lần 2) Nghị quyết của BCH Đảng bộ 

về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà 

nước về đất đai và môi trường trên địa bàn 

giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. 

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

7.  

Dự thảo (lần 2) Nghị quyết về“Phát triển 

nông nghiệp đô thị giai đoạn 2021 – 2025 

định hướng đến năm 2030”. 

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

8.  
Dự thảo (lần 2) Nghị quyết về phát triển hệ 

thống cây xanh đô thị giai đoạn 2020-2025 

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

9.  

Dự thảo (lần 2) Nghị quyết của BCH Đảng bộ 

thành phố về phát triển giáo dục - đào tạo đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập. 

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

10.  

Cho ý kiến Chương trình “Phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao, đảm bảo an toàn, chất 

lượng, hiệu quả; xây dựng nông thôn mới bền 

vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho Nhân dân”.  

UBND  

Thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

11.  

Ban hành Chỉ thị của BTV Thành uỷ: 

 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm.  

- Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, kỷ luật trong Đảng. 

UBND  

Thành phố 
 

 UBKT 

Thành ủy 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

 

UBKT Thành ủy 

12.  

Chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai 

nghị quyết của Đảng” 

Ban TG 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

13.  

Dự thảo (lần 2) Quy định của Ban Thường vụ 

Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (bổ sung, sửa 

đổi Quy định 712-QĐ/Th.U, ngày 29/5/2014); 

Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh 

giá cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy 

quản lý (sửa đổi, bổ sung Quy định 04-

QĐi/Th.U) và Quy định của Ban Thường vụ 

Thành ủy về luân chuyển, điều động cán bộ 

(bổ sung, sửa đổi Quy định 713-QĐ/Th.U, 

ngày 29/5/2014). 

Ban Tổ chức 
Đ/c Lương Quốc 

Tuấn, PBTTT 

14.  
Báo cáo kết quả công t ác xây dựng Đảng và 

hê ̣thống chính tri ̣ quý I , nhiêṃ vu ̣trọng tâm 

Văn phòng 

Thành ủy 

Đ/c Lương Quốc 

Tuấn 
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quý II năm 2021 PBTTT Thành ủy 

15.  Báo cáo công tác cán bộ Ban Tổ chức 
Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  
 

*Lưu ý: Ngoài các nội dung nêu trên , trong quá trình tổ chức thưc̣ hiêṇ , các 

đơn vi ̣ chủ đôṇg đề xuất nôị dung xin ý kiến chỉ đaọ của Thường trưc̣, Ban Thường 

vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bô ̣thành phố (qua văn phòng Thành ủy) để bố 

trí xếp lịch. 

Thừa l ệnh Ban Thường vụ Thành ủy , Văn phòng Thành ủy thông báo nôị 

dung làm viêc̣ của Thường trưc̣ , Ban Thường vu ̣Thành ủy tháng 03 năm 2021. Đề 

nghị các đơn vi ,̣ cá nhân liên quan chuẩn bị nội dung , xây dựng báo cáo bằng văn 

bản gửi Thường trưc̣ Thành ủy (qua Văn phòng ) trước 03 ngày khi tổ chức hội 

nghị (thời gian tổ chức các Hội nghị cụ thể theo Chương trình công tác tháng 

03/2021). 

Trong quá trình chỉ đaọ , tổ chức thưc̣ hiêṇ Thường trưc̣ , Ban Thường vu ̣

Thành ủy sẽ điều chỉnh phù hơp̣ với yêu cầu nhiêṃ vu ̣cu ̣thể./. 

 Nơi nhận: 
 - Các đ/c: Bí thư, PBT Tỉnh ủy (B/c); 

 - TTr Thành ủy, HĐND, UBND TP; 

 - Các phòng ban, ngành, đơn vị; MTTQ 

   và các đoàn thể Thành phố; 

 - Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; 

 - Các đ/c Thành ủy viên; 

 - Lưu VT. 

T/L BAN THƢỜNG VỤ 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(đã ký) 

      
 

   Trƣơng Đình Dũng 
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