
 

 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                *                                                    Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 4 năm 2020 
 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2020 

 

I- MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 

quý 2 năm 2020, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh, chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. 

- Tập trung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW 

về đại hội Đảng các cấp, đặc biệt tập trung chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở theo kế 

hoạch, đồng thời chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm cấp huyện, duyệt 

đại hội các đảng bộ trực thuộc. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các 

cấp theo Chỉ thị 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày Quốc tế Lao động 

(01/5), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). 

- Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm; chỉ đạo thu hoạch nhanh, 

gọn vụ Đông Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu; chủ động phòng, 

chống thiên tai, dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung giải quyết các vụ 

việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo. 

- Tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về 

sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2020 của Trung ương, của tỉnh; Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và 

các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

II- DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 
Địa điểm 

1-3 Nghỉ Lễ từ 30/4 đến hết ngày 03/5/2020.   

4 Sáng: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần. 
Văn phòng 

Tỉnh ủy 

Phòng họp 

số 2, tầng 3, 

Tỉnh ủy 



 

 

5 

- Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến Báo 

cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XVIII; 

phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIX. 

- Chiều: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến Đề 

án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn 

mới và quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tiểu ban 

Nhân sự 

 

- BCSĐ 

UBND tỉnh  

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

6 

- Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng 

ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh về 

công tác cán bộ. 

- Chiều: Hội nghị trực tuyến Ban Bảo vệ chăm 

sóc sức khỏe cán bộ Trung ương với Ban bảo vệ 

chăm sóc sức khỏe cán bộ 63 tỉnh, thành phố. 

- Trường Đại 

học Hà Tĩnh 

 

- Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Phòng họp 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

7 

 Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 và cho chủ trương, 

giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong 

thời gian tới. 

BCSĐ 

UBND tỉnh 

Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

8 

- Sáng: Khai mạc Đại hội Hội Khuyến học tỉnh 

lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

- Chiều: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến Đề 

án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 

2030, tầm nhìn 2045. 

-Hội Khuyến 

học tỉnh 

 

- Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy  

 

- Hội trường 

số 1, tầng 2, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

9 Nghỉ thứ Bảy   

10 
(Chủ nhật): Lễ an táng hài cốt Liệt sĩ hy sinh 

tại Lào. 
Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Nghĩa trang 

Liệt sĩ Nầm 

11 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Trung 

ương (Từ ngày 11 - 14/5/2020). 

Văn phòng 

Tỉnh ủy 
Tp Hà Nội 

12 Đi kiểm tra cơ sở   

13 
Sáng: Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 

5/2020. 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

14 

- Sáng: Họp Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX. 

 

- Chiều: Họp Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

15 
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Đ/c Chủ 

tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ. 

Ban Tiếp 

công dân tỉnh 

Trụ sở Tiếp 

công dân tỉnh 

16-17 Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật   



 

 

18 

- Sáng:  Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần.  

 

 

- Chiều: + Họp Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

 

 

             + Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực 

HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UB 

MTTQ tỉnh làm việc với Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy  

 
-VPĐĐBQH, 

HĐND và 

UBND tỉnh 

 

- Các đơn vị 

liên quan 

- Phòng họp 

số 2, tầng 3, 

Tỉnh ủy 
- Hội trường 

VPĐĐBQH, 

HĐND và 

UBND tỉnh 

- Hội trường 

VPĐĐBQH, 

HĐND và 

UBND tỉnh 

19 

- Hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). 

- Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội 

Đảng bộ huyện Nghi Xuân. 

 

- Chiều: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

tổng kết công tác nhân sự Đại hội. 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

- BTV Huyện 

ủy Nghi Xuân 

 

- Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

 

 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

20 
Đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND, chủ 

tịch UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ. 

Các địa 

phương 

Các địa 

phương 

21 

- Sáng: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, 

Quyết định số 220-QĐ/TU của BTVTU về quy 

chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

 - Chiều: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội 

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

- Ban Dân 

vận Tỉnh ủy 

 

 

- BTV Đảng 

ủy Khối 

- Hội trường 

số 1, tầng 2, 

Tỉnh ủy 

 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

22 

Sáng: Ban Thường vụ cho ý kiến Đề án, thống 

nhất ban hành Nghị quyết về thúc đẩy phát triển 

sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

BCSĐ 

UBND tỉnh 

Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

23-24 Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật   

25 Sáng: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần. 
Văn phòng 

Tỉnh ủy 

Phòng họp 

số 2, tầng 3,  

26 

- Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội 

Đảng bộ huyện Vũ Quang. 

 

- Chiều: Họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới, đô thị 

văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh. 

BTV Huyện 

ủy Vũ Quang 

 

- VPNTM+ 

Sở: XD, 

LĐTBXH 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 2, tầng 6, 

Tỉnh ủy 

27 
Sáng: Khai mạc (Phiên chính thức) Đại hội 

điểm Đảng bộ huyện Thạch Hà. 

BTV Huyện 

ủy Thạch Hà 

Huyện 

Thạch Hà 



 

 

28 
Sáng: Khai mạc (Phiên chính thức) Đại hội 

điểm Đảng bộ huyện Can Lộc. 

BTV Huyện 

ủy Can Lộc 

Huyện Can 

Lộc 

29 

- Sáng: Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 55-

NQ/TW, Nghị quyết số 56-NQ/TW, Kết luận số 

70-KL/TW, Chỉ thị số 41-CT/TW, Chỉ thị số 42-

CT/TW của Trung ương và  Nghị quyết số 13-

NQ/TU của Tỉnh ủy. 

- Chiều: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

 

 

 

- Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 

- Hội trường 

số 1, tầng 2, 

Tỉnh ủy 

 

 

- Hội trường 

số 1, tầng 2, 

Tỉnh ủy 

 

30-31 Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật   

 

Nơi nhận:                                    TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

- Văn phòng và các ban Trung ương Đảng, 

- Văn phòng Đảng uỷ Quân khu 4, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

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

- Báo Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú,  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
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