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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của
quê hương, đất nước, trọng tâm là tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về
thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022), Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), Ngày Báo chí
cách mạng Việt Nam (21/6)…
2. Tập trung thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tổ chức Cuộc thi trắc
nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác” trên Website
Đảng bộ Khối, tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi. Tập huấn cho đội ngũ báo cáo
viên, cộng tác viên dư luận xã hội.
3. Tổng hợp, đánh giá việc xây dựng quy chế, quy định về công tác cán bộ
theo phân cấp quản lý của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà
nước; ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ đối với đảng viên thuộc Đảng
bộ Khối. Thực hiện quy trình bổ sung cấp ủy và UBKT Đảng ủy Khối khóa XVI,
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục 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”;
mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
4. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra
theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; thực hiện quy trình xem xét, xử lý,
đề nghị xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo; phối
hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
Đảng năm 2022.
5. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ,
giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút
đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách; chủ động phòng, chống thiên tai,
hạn hán, cháy rừng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh
thực phẩm.
6. Tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng
nông thôn mới tại các xã, thôn theo Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 22/4/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh; các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện.
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7. Chỉ đạo tổ chức Đại hội: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối lần thứ VIII; Hội
Cựu chiến binh Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Thứ Ngày

Nội dung công việc
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Lãnh đạo
chủ trì,
tham dự
Thường trực

Các cơ quan,
đơn vị, DN
Đảng viên CB
- Sinh hoạt Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.
Chi uỷ CQ
CQ ĐUK
ĐUK
- Dự Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi CB CQ UBKT Theo TP mời
Đảng.
Tỉnh ủy
Đi kiểm tra cơ sở
Chiều: - Dự Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Cục Cục Hải quan Theo TP mời
Hà Tĩnh
Hải quan Hà Tĩnh.
- Tham dự Hội nghị hưởng ứng ngày Sở TN và MT Theo TP mời
Môi trường thế giới 05/6/2022.
Đi kiểm tra cơ sở
Sáng: Giao ban Thường trực, Cơ quan Đảng
Văn phòng
ủy Khối.
Chiều: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 145 Đoàn Kiểm tra
của UBKT ĐUK làm việc đối với Đảng ủy
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn-Hà Tĩnh.
Sáng: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 146 Đoàn Kiểm tra
của UBKT ĐUK làm việc với Đảng ủy Cục
Thuế Hà Tĩnh.
Chiều: Đại hội Đoàn Thanh niên Khối các cơ
Đoàn Khối
quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm
kỳ 2022 - 2027 (Phiên thứ nhất).
Sáng: - Đại hội Đoàn Thanh niên Khối các cơ
Đoàn Khối
quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm
kỳ 2022 - 2027 (Phiên thứ hai).
Đi kiểm tra cơ sở
Đi kiểm tra cơ sở
Sáng: - Dự Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm
UBND tỉnh
Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
- Tổ chức nhận đỡ đầu em nuôi của
Đoàn Khối
Đoàn tại thôn Tân Hạ, xã Điền Mỹ, huyện
Hương Khê.
Tối: 20h10: Dự Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày Bác
Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành
phố Hà Tĩnh.
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Sáng: Đoàn công tác Trung ương làm việc với
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực
hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định
hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Sáng: - Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

VPTU + VP
UBND tỉnh

Đ/c Bí thư

Văn phòng
Ban Tổ chức,
UBKT
BCS đảng
UBND tỉnh

Thường trực
Thường trực

Sáng: - Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực
hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Chiều: - Tổ chức Tổng kết, trao giải Cuộc thi BTC Cuộc thi
“Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”.
- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 298 của Đoàn Kiểm tra
BTV Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.
Đi kiểm tra cơ sở
Sáng: Dự Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Hội Nhà báo
Nhà báo tỉnh, trao Giải báo chí Trần Phú năm
tỉnh
2021; Giải Báo chí 65 năm Bác Hồ về thăm Hà
Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác.
Sáng: Dự Hội nghị sơ kết công tác báo chí 6
Ban Tuyên
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng giáo Tỉnh ủy
cuối năm 2022.
Sáng: Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện
Đoàn Khối
lần thứ I năm 2022.
Đi kiểm tra cơ sở
Sáng: Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
Văn phòng
Chiều: Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các Hội CCB Khối
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, nhiệm
kỳ 2022-2027 (Phiên thứ nhất).
Sáng: - Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các Hội CCB Khối
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, nhiệm
kỳ 2022-2027 (Phiên thứ hai).
Sáng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh
Ban Cán sự
giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 Đảng UBND
tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng tỉnh + VPTU
cuối năm 2022; nghe và cho ý kiến chương
trình, nội dung kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh
khóa XVIII.
Chiều: - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm
VPTU +
điểm các nội dung theo Thông báo kết luận của
UBKT TU
Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
- Kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng Tổ Kiểm tra
tháng 6 năm 2022.
Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Tập huấn Ủy ban Kiểm
công tác kiểm tra, giám sát (Ngày 23/6 - 24/6).
tra Tỉnh ủy

Theo TP mời

Thường trực
Thường trực

Theo TP mời

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

Đ/c Bí thư
Thường trực
Theo TP mời
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Sáng: Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy Khối
tháng 6 năm 2022.
Chiều: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Ban
Tuyên giáo
Ban Tổ chức

Thường trực

Văn phòng
Văn phòng,
các ban Đảng.
UBKT ĐUK

Thường trực
Thường trực

Thường trực

Đi kiểm tra cơ sở
Sáng: Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.

Sáng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thực hiện quy
trình giới thiệu nhân sự kiện toàn BCH Đảng
bộ Khối.
Chiều: Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Đoàn Kiểm tra
Đảng ủy Khối thông báo kết luận đối với đảng
viên thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh.
Sáng: - Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức BTC lớp học
về Đảng khóa IV, năm 2022.
- Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Giám sát
ĐUK làm việc với Đảng ủy và đồng chí Bí thư
Đảng ủy BQL Dự án Đầu tư xây dựng công
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.
Chiều: - Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Giám sát
Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ và đồng chí
Bí thư Chi bộ Cơ quan Cục Thi hành án dân sự
tỉnh.
- Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu
Công đoàn
năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; viên chức tỉnh
tổng kết Tháng công nhân năm 2022.
Sáng: - Dự Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện
Ban Cán sự
Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/5/2018 của Đảng UBND
Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tỉnh + VPTU
tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những
năm tiếp theo.
- Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Giám sát
Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ và đồng chí
Bí thư Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã - Chi
nhánh Hà Tĩnh.

Nơi nhận:
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng ĐUK,
- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- Các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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