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Kính gửi: Ban chi uỷ các chi bộ. 

 Thực hiện Công văn 748-CV/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ 

tỉnh uỷ Hà Tĩnh về thời gian sinh hoạt chi bộ. Để nâng cao chất lượng, duy trì 

chế độ sinh hoạt chi bộ nề nếp. Ban Thường vụ đảng uỷ quy định thời gian sinh 

hoạt chi bộ kể từ tháng 02/2023, như sau: 

 1. Đối với các chi bộ trường học, trạm y tế, công an bố trí sinh hoạt ngay 

sau lễ chào cờ hàng tháng. Yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ, hiệu trưởng các 

trường học, trạm trưởng trạm y tế, trưởng công an xã phải bố trí thời gian sinh 

hoạt chi bộ theo quy định. 

 2. Thời gian tổ chức sinh hoạt các chi bộ nông thôn như sau: 

 - Chi bộ thôn Hoà Bình, Đan Trung sinh hoạt vào ngày 02 hàng tháng. 

 - Chi bộ thôn Liên Miệu, Trung giang, Thanh Hoà sinh hoạt vào ngày 03 

hàng tháng. 

 - Chi bộ thôn Trường Thanh sinh hoạt vào ngày 04 hàng tháng. 

 3. Đề nghị đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ và thành viên đoàn 

công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định số 68 ngày 14/01/2023 của Ban Thường 

vụ đảng uỷ, hàng tháng dự sinh hoạt với chi bộ, đồng thời kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn  của Trung 

ương, của tỉnh, huyện, xã. 

 Văn bản này thay thế Công văn số 18-CV/ĐU, ngày 24/12/2021 của Ban 

Thường vụ Đảng uỷ về quy định thời gian sinh hoạt chi bộ. 
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