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ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 11 năm 2021

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, Ngày Nhà
giáo Việt Nam. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung tham
mưu các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19. Các cấp ủy
trong các doanh nghiệp phối hợp lãnh đạo chuyên môn khắc khục khó khăn trong sản
xuất, kinh doanh.
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 2025. Triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII),
Nghị quyết số 03, 04, 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 29-KL/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
- Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về đổi mới, phát
triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình mới; Chỉ thị của
BTV Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; tổng kết về công tác
xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Nghị quyết số 22-NQ/TW từ 2010 đến
nay, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01 và Chỉ thị số 01 của Đảng ủy Khối về tăng
cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; tiếp tục rà soát dữ liệu
đảng viên. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra tại cơ sở theo các Đoàn Kiểm tra của Ban
Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối.
- Tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản
lý năm 2021 tại cơ sở.
II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
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- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối dự họp Chi
Đoàn
bộ Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh.
Kiểm tra
Sáng: - Dự họp Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng
nhân dân tỉnh.
- Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Đoàn Kiểm tra
Chiều: Dự Lễ ký kết xây dựng mô hình "Tổ dân
UBMTTQ
phố văn minh trong việc tang" trên địa bàn phường phường Nam
Nam Hà.
Hà
Sáng: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Ban Tổ chức,
cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; sơ kết 05 năm Văn phòng
thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của ĐUK về xây dựng
VHCS, VHDN.
Chi ủy
Chiều: Sinh hoạt Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.
Sáng: - Dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp
luật trong công tác xử lý các vụ án, vụ việc và Chỉ
thị số 04-CT/TW, Kết luận số 05-CT/TW của Ban
Bí thư Trung ương (cả ngày).
- Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội
Người mù HT
Chiều: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối làm việc với
Đảng ủy Sở Giáo - Đào tạo Hà Tĩnh về kết nạp lại
đảng viên.
Dự Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa
XVIII (cả ngày).
Nghỉ
Sáng: Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
Chiều: Ban Tổ chức ĐUK làm việc với Đảng ủy,
lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam.
Đi kiểm tra cơ sở
Sáng: - Dự cuộc làm việc: Đồng chí Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với phó bí thư các
huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về công
tác xây dựng đảng.
- Dự Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và
Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021
(Ngày 10-11/11/2021).
Sáng: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 100QĐ/UBKT làm việc với Đảng ủy Trường Cao
đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.
Sáng: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 101QĐ/UBKT làm việc với Đảng ủy Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh.
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Sáng: Tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc
miễn phí cho hộ nghèo tại huyện Can Lộc.
Cán bộ, công chức, người lao động tham dự
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở
(từ ngày 14 - 18/11).
Sáng: Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
Chiều: - Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 102QĐ/UBKT làm việc với Đảng ủy Công ty Cổ phần
Cấp nước Hà Tĩnh.
- Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá
nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 tại cơ sở
(từ ngày 15-30/11).
Sáng: Kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng
11 năm 2021.
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Chiều: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét kết
Thường vụ
nạp đảng, chuyển chính thức và một số nội dung
về công tác tổ chức.
Đi kiểm tra cơ sở
Ban
Chiều: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị
Tổ chức
quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW và các chủ
Tỉnh ủy
trương, nghị quyết của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ
máy trong hệ thống chính trị.
Sáng: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy
UBKT,
định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp Văn phòng
hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và
ĐUK
kỷ luật Đảng.
Sáng: - Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Ban cán sự
nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021,
đảng UBND
cho ý kiến các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 4 tỉnh + VPTU
HĐND tỉnh.

Thường trực

Sáng: - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo
cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, phương
hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Đề án phát
triển Đại học Hà Tĩnh và các nội dung dự kiến
trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (cả ngày).
- Làm việc với Đoàn Kiểm tra 1777, Công an tỉnh
về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về bảo vệ BMNN năm 2021 (cả ngày 17, 18).
Hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập MTTQ Việt
Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11)
Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11)
Nghỉ
Sáng: - Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
- Dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11.
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Sáng: Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
Đi kiểm tra cơ sở
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