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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước: Kỷ niệm ngày Giải phóng
miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5).
- Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch
thực hiện các Nghị quyết: số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà
Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; số 05-NQ/TU, ngày
22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển
đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; số 08NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển,
nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp
theo; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hoá công sở, văn hóa doanh
nghiệp; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng
và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
- Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp
tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng linh hoạt, an
toàn trong tình hình mới. Các cấp ủy phối hợp lãnh đạo chuyên môn đẩy mạnh cải
cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân
sách; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ các xã đỡ
đầu nông thôn mới, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội; đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Triển khai học tập, quán triệt chủ đề năm 2022 của tỉnh về học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy hoạch cán bộ; thực hiện
chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã đề ra; các lớp bồi
dưỡng đối tượng đảng, đảng viên mới. Sơ kết hoạt động Quý I, triển khai nhiệm vụ
Quý II... Chỉ đạo đại hội đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh cấp cơ sở; hoạt động
“Tháng Công nhân” năm 2022.

2
II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Thứ

Sáu

Ngày

01

Bảy02-03
CN
Hai

04

Nội dung công việc
Sáng: - Lễ Chào cờ tháng 4.

Văn phòng

- Dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa
Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh.
- Họp Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

Hội Nông
dân tỉnh
Chi ủy

Chiều: Dự Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ
đề năm 2022 của tỉnh.

Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy

VP, các ban,
đoàn thể

Thường trực,
CBCC CQ

Chiều: Họp Ban biên tập Trang Thông tin điện tử
Đảng bộ Khối.

BTG ĐUK

Thường trực

BTG ĐUK

Thường trực

Đoàn KT của
UBKT ĐUK

Thường trực

BTG ĐUK

Thường trực

05

Tư

06

Sáng: Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương

Năm

07

Đi kiểm tra cơ sở

08

Sáng: Thông báo kết luận đối với đảng viên vi
phạm tại Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh.
Chiều: Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số trong
công tác xây dựng Đảng.

09-10

Nghỉ

Ba

Tư

11

12

13

Đảng viên
CB CQĐUK
Thường trực;
điểm cầu các
CQ, đơn vị

Chiều: - Dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Ban BTC Tỉnh ủy Đại diện BTC
Tổ chức TW về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
ĐUK
- Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị BTC lớp học Thường trực
dành cho đảng viên mới khóa I năm 2022.

Ba

BảyCN
Hai

Lãnh đạo
chủ trì,
tham dự
Thường trực;
CBCC CQ
Đ/c Bí thư

Nghỉ

Sáng: Giao ban Cơ quan Đảng ủy Khối.

Sáu

Cơ quan,
chuẩn bị

Nghỉ bù Lễ Giổ Tổ Hùng Vƣơng
Sáng: - Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Văn phòng
BTC, VP
ĐUK
Sáng: - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
BCS Đảng
tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2022; bàn quy UBND tỉnh +
hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. BTC + VPTU
Chiều: Họp Cơ quan Đảng ủy Khối thực
BTC, VP
hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ
ĐUK
các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

Thường trực
Thường trực
Đ/c Bí thư

Thường trực
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Thứ

Năm

Sáu

BảyCN

Hai

Ba

Ngày

Nội dung công việc

Sáng: - Đoàn Giải quyết tố cáo làm việc với Chi
bộ Văn phòng thuộc Đảng ủy Công ty TNHH
MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.
- Hội nghị chuyên đề về chăm sóc sức khỏe
hậu Covid-19.
- Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện
Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh
14 về dân chủ cơ sở tại Đảng bộ Trường Chính trị
Trần Phú.
Chiều: - Đoàn Giải quyết tố cáo làm việc Đảng ủy
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.
- Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện
Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh
về dân chủ cơ sở tại Đảng bộ Công ty Cổ phần
Dược Hà Tĩnh.
Sáng: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện
Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ
tỉnh về dân chủ cơ sở tại Đảng bộ Tòa án nhân
dân tỉnh.
15
Chiều: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện
Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh
về dân chủ cơ sở tại Đảng bộ Công ty Cổ phần
Cấp nước Hà Tĩnh.
16-17

18

19

Cơ quan,
chuẩn bị
Đoàn GQTC
UBKT ĐUK

Lãnh đạo
chủ trì,
tham dự
Thường trực

Công đoàn
VC tỉnh
Trường
Chính trị
Trần Phú

Thường trực

Đoàn GQTC
UBKT ĐUK
Công ty CP
Dược HT

Thường trực

Tòa án
nhân dân tỉnh

Thường trực

Công ty CP
Cấp nước

Thường trực

Thường trực

Thường trực

Nghỉ
Sáng: Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
Văn phòng
Chiều: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở Văn phòng,
rộng sơ kết hoạt động Quý I, triển khai nhiệm vụ
các Ban
Quý II năm 2022; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị Đảng, UBKT
quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa
XVIII) về dân chủ cơ sở.
Sáng: - Dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4.
BTG Tỉnh ủy
- Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng
Đoàn
ủy Khối làm việc với Đảng ủy và đồng chí Bí thư
Kiểm tra
Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.
- Khai giảng Lớp bồi dưỡng Đối tượng BTC Lớp học
Đảng khóa I, năm 2022.
Chiều: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BTC Tỉnh ủy
tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm
+ VPTU +
2022; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của
BCS Đảng
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cho ý kiến về dự UBND tỉnh
thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh
cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động của chính quyền các cấp.

Thường trực
Thường trực

Theo TP mời
Thường trực
Thường trực
Đ/c Bí thư

4

Thứ

Tư

Năm

Ngày

20

21

Sáu

22

Bảy

23

CN

24

Hai

25

Ba

26

Tư

27

Năm

28

Sáu

29

Bảy

30

Nội dung công việc

Cơ quan,
chuẩn bị

Sáng: - Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng
Đoàn
ủy Khối làm việc với Đảng ủy và đồng chí Bí thư
Kiểm tra
Đảng ủy Bệnh viện Phục hồi Chức năng.
- Kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng Tổ Kiểm tra
tháng 4 năm 2022.
Chiều: Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy Khối tháng BTG ĐUK
4 năm 2022.
Sáng: - Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng Đoàn Kiểm
ủy Khối làm việc với Đảng ủy và đồng chí Bí thư
tra
Đảng ủy Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh.
- Tổng kết Lớp bồi dưỡng Đối tượng Đảng BTC lớp học
khóa I năm 2022.
Sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Chiều: Diễn đàn giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho
học sinh, sinh viên khối Trường học.
Nghỉ

BTC ĐUK
Đoàn Khối

Lãnh đạo
chủ trì,
tham dự
Thường trực
Thường trực
Thường trực
Thường trực

Thường trực
Thường trực
Thường trực

Văn phòng
Thường trực
Sáng: - Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
- Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính BTC lớp học Thường trực
trị cho đảng viên mới khóa II năm 2022.
Sáng: Dự Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ban Tổ chức Theo TP mời
cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng
Tỉnh ủy
quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031
các chức danh lãnh đạo cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.
Sáng: Đoàn Giải quyết tố cáo thông báo kết luận Đoàn GQTC Thường trực
đối với đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty TNHH UBKT ĐUK
MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.
Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác ngành BTG Tỉnh ủy Theo TP mời
Văn hóa toàn tỉnh.
Chiều: Tổng kết Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị BTC lớp học
Thường trực
cho đảng viên mới khóa II năm 2022.
Sáng: Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội.
BTG ĐUK
Thường trực
Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2022:
Nghỉ Lễ ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH

