ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 306/TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Hoãn Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện
Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước
(Theo Giấy mời số 303/GM-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Giấy mời số 303/GM-UBND
ngày 07/8/2020 về mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình
tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai
đoạn 2021 - 2030, thời gian vào hồi 14h00 ngày 12/8/2020 (chiều ngày thứ Tư).
Nay, do yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh và lịch công tác của
đồng chí lãnh đạo Tỉnh (chủ trì Hội nghị) thay đổi đột xuất nên Ủy ban nhân dân
tỉnh Hà Tĩnh hoãn Hội nghị tổng kết nêu trên; thời gian tổ chức hội nghị tổng
kết cụ thể sẽ có thông báo sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh rất mong nhận được sự quan tâm, thông
cảm của Bộ Nội vụ và kính thông báo với Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố, thị xã; các đơn vị, địa phương liên quan và các đại biểu biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các TP theo GM số 303/GM-UBND
ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, PC1.
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