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Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. 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: Ngày Quốc tế Lao động
(01/5), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), hướng
tới kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022), 15
năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022).
2. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý
và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến
lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045.
Sơ kết hoạt động 04 tháng đầu năm 2022, triển khai một số nhiệm vụ trọng
tâm thời gian tới; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực
hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị
số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
Triển khai nghiên cứu chuyên đề: “Đổi mới hoạt động của các tổ chức đảng
thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”; hoàn thiện công tác quy
hoạch cán bộ theo quy định; thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế
hoạch; mở các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.
3. Chỉ đạo cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với công tác
phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp ủy phối hợp lãnh đạo chuyên môn đẩy
mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách;
chủ động phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ các xã đỡ đầu nông thôn mới, các hoạt
động an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh
thực phẩm.
4. Tập trung chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối;
hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2022.
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II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Thứ

Tư

Ngày

4

Năm

5

Sáu

6

7-CN

7-8

Hai

Ba

Tư

Năm

9

10

11

12

Nội dung công việc

Cơ quan,
chuẩn bị

Từ ngày 01/5 - 03/5/2022:
Nghỉ Lễ ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Các cơ quan,
Sáng: - Lễ Chào cờ tháng 5; các cơ quan, doanh
nghiệp tuyên dương các điển hình học tập và làm đơn vị, doanh
nghiệp
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Sinh hoạt Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.
Chi ủy
Sáng: Họp Ban Tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ với
Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”.
Chiều: Hội nghị BCH Đảng bộ Khối sơ kết hoạt
động 04 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm
vụ trọng tâm thời gian tới; sơ kết 05 năm thực
hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng
bộ tỉnh (khóa XVIII) về dân chủ cơ sở.
Sáng: Duyệt Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối.
Sáng: Khai mạc Giải bóng chuyền đệm, bóng
chuyền hơi nam, nữ Khối các cơ quan Đảng.
Sáng: - Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
- Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp
Đảng khóa III.
Chiều: Hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối
nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực
hiện các Nghị quyết: số 06-NQ/TW, số 10NQ/TW của Bộ Chính trị; phát động Cuộc thi
“Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”.
Sáng: Họp nhóm nghiên cứu chuyên đề: “Đổi
mới hoạt động của các tổ chức đảng thuộc Đảng
bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”.
Sáng: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
và quy hoạch cán bộ (cả ngày).
Chiều: Bế giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết
nạp Đảng khóa III.
Sáng: Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ ĐUK
làm việc với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng
ủy Thanh tra tỉnh.
Chiều: Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ ĐUK
làm việc với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng
ủy Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Tĩnh.

BTG ĐUK

Lãnh đạo
chủ trì,
tham dự

Thường trực;
CBCC CQ
Đảng viên
CB CQĐUK
Thường trực

Văn phòng, các
Ban Đảng,
UBKT

Thường trực

Hội CCB Khối
Công đoàn
Viên chức
Văn phòng
BTG ĐUK
BTC lớp học

Thường trực
Thường trực
Thường trực
Thường trực
Thường trực

BTG ĐUK

Thường trực

Ban Tổ chức

Thường trực

Ban Tổ chức
Tỉnh ủy

Đ/c Bí thư

BTC lớp học

Thường trực

Đoàn Kiểm tra
BTV ĐUK

Thường trực

Đoàn Kiểm tra
BTV ĐUK

Thường trực
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Sáng: - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm
VPTU + VP
việc với Giáo sư Nguyễn Huy Mỹ.
UBND tỉnh
- Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ ĐUK làm Đoàn kiểm tra
việc với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy
BTV ĐUK
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.
Tổ kiểm tra
- Kiểm tra nhận thức đối tượng Đảng.
Chiều: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng
UBND tỉnh
báo cáo về việc triển khai Chuyên đề thực hiện
quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư
phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu
Treo từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn
2021-2025; cho ý kiến về Dự án công viên trung
tâm, Khu đô thị Lam Hồng Garden Park City tại
thành phố Hà Tĩnh và một số nội dung thuộc
thẩm quyền.
Sáng: - Họp triển khai việc đỡ đầu xây dựng
Văn phòng
NTM xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê.
ĐUK- UBND
xã Điền Mỹ
- Khai mạc Giải bóng chuyền Khối Văn xã Công đoàn
Doanh nghiệp.
Viên chức
Nghỉ
Sáng: - Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
Văn phòng
- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Ban TC ĐUK
- Triển khai Cuộc thi “Bác Hồ với Hà
BTG ĐUK
Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”.
Đoàn Khối
Chiều: Duyệt Đại hội Đoàn Thanh niên Khối.
Đi kiểm tra cơ sở
Sáng: Trao quà cho đoàn viên, người lao động
Công đoàn
có hoàn cảnh khó khăn.
Viên chức
Hoạt động Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).
Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến Ngành Văn hóa Ban Tuyên giáo
toàn tỉnh.
Tỉnh ủy
Sáng: Dự Họp báo tuyên truyền các hoạt động Ban Tuyên giáo
kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà
Tỉnh ủy
Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022), 15 năm Ngày
thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/200728/5/2022).

Ra quân chỉnh trang công sở hướng tới kỷ niệm
65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh
7-CN 21-22
(15/6/1957-15/6/2022), 15 năm thành lập thành
phố Hà Tĩnh
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Sáng: Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
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Sáng: Dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5.

Đ/c Bí thư
Đ/c Bí thư
Thường trực
Đ/c Bí thư

BCĐ NTM
ĐUK
Thường trực

Thường trực
Thường trực
Thường trực
Thường trực
Thường trực

Theo TP mời
Theo TP mời

Các cơ quan,
đoan vị, doanh
nghiệp trực
thuộc Khối

Thường trực

Văn phòng
Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy

Thường trực
Theo TP mời
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BTG ĐUK
Chiều: Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy Khối
nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực
hiện các Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị
quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.
- Hội nghị đối thoại “Đảng với Thanh niên Đoàn Khối
Thanh niên với Đảng”.
Ban TG Tỉnh ủy
Sáng: Dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 5.
Ban Dân vận
Chiều: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện
Tỉnh ủy
Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng
cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực
hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”.
Làm việc với một số đơn vị về tổng kết 15 năm Ban Tuyên giáo
thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư
ĐUK
(khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
trong tình hình mới.
Sáng: Khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho
Đoàn Khối
thanh niên công giáo.
Nghỉ
Chiều: Đoàn Kiểm tra của UBKT ĐUK làm việc Đoàn Kiểm tra
với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn UBKT ĐUK
Hà Tĩnh.
Sáng: Đoàn Kiểm tra của UBKT ĐUK làm việc Đoàn Kiểm tra
với Đảng ủy Cục Thuế tỉnh.
UBKT ĐUK

Thường trực

Thường trực
Theo TP mời
Theo TP mời

Thường trực

Thường trực
Thường trực
Thường trực

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH

