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 *  

Số 748-CV/TU 
Về thời gian sinh hoạt chi bộ 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 12 năm 2021 

 

  Kính gửi:    - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; 

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

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

 

Để nâng cao chất lượng, duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quy định thời gian sinh hoạt định kỳ của các chi bộ trên địa bàn 

tỉnh kể từ tháng 01 năm 2022, như sau: 

- Các chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, 

doanh nghiệp bố trí sinh hoạt ngay sau lễ chào cờ hằng tháng. Yêu cầu các 

đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải bố trí thời gian, tham 

dự sinh hoạt chi bộ theo quy định, không bố trí lịch họp vào thời gian trên 

(trừ các công việc đột xuất, cấp bách). 

- Các chi bộ thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn bố trí sinh hoạt 

trong khoảng từ ngày 01 đến ngày 03 hằng tháng. 

Yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban thường vụ các huyện, 

thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung trên.  

Văn bản này thay thế Thông báo số 421-TB/TU, ngày 06/7/2009 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định thời gian sinh hoạt chi bộ.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các đ.c Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy 

 chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở, 

- Các đ.c Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Trần Thế Dũng 
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