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Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 9 năm 2021

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm Quốc khánh
02/9, 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021), 91 năm
Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh.
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương,
của tỉnh, Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm
nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chủ động phòng, chống dịch
Covid-19; phòng, chống thiên tai, các loại dịch bệnh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cấp ủy trong các doanh nghiệp phối hợp lãnh
đạo chuyên môn khắc khục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.
- Triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đã được ký với các ban chuyên
trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan. Phối hợp xây dưng, tham
mưu ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp; Chỉ thị của
BTV Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Hoàn thành các cuộc
kiểm tra, giám sát chuyên đề tại Đảng ủy Khối và cơ sở theo quyết định của BTV Tỉnh
ủy, BTV Đảng ủy Khối và UBKT Đảng ủy Khối; tiếp tục đối khớp hồ sơ đảng viên.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện nhiệm vụ Quý
III/2021 triển khai nhiệm vụ Quý IV/2021.
II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Thứ

Ngày

Nội dung công việc
Sáng: - Giao ban Trưởng, phó các ban Đảng,
Trưởng các đoàn thể cơ quan.

Tư

01

- Dự Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Chi bộ
Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- Tham dự Lễ trao Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm
cao, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Chiều: Tham dự duyệt nội dung Đại hội Hội Liên
hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cơ quan,
chuẩn bị
Văn phòng,
các ban,
đoàn thể
Hội
Khuyến học

Lãnh đạo
chủ trì,
tham dự
Thường trực
Đ/c Bí thư,
Phó Bí thư
Các đ/c
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Đ/c Bí thư

Năm,
Sáu
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Hai

06

Ba
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Tư
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Năm
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Sáu
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Hai
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Tư

15

Năm
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Sáu
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18

CN

19

Hai

20

Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9
Nghỉ
Sáng: Giao ban Thường trực.
Văn Phòng
Thường trực
Chiều: Họp Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng Đảng ủy Khối.
BTC, VP
Chủ tịch HĐ
Đi kiểm tra cơ sở
Sáng: Dự Lễ ra mắt hệ thống giám sát và hiều hành
Ủy ban
Theo TP mời
thông minh tỉnh Hà Tĩnh.
nhân dân tỉnh
Sáng: - Đoàn Giám sát số 212 của BTV Tỉnh ủy Văn phòng,
Thường trực,
làm việc với Đảng ủy: Thanh tra tỉnh, Ngân hàng
UBKT
các TP liên
NN và PTNT Hà Tĩnh; UBKT, Văn phòng ĐUK.
quan
Chiều: Đoàn Giám sát số 212 của BTV Tỉnh ủy Văn phòng
BTV
làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Đảng ủy Khối
Chiều: Làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh
Tòa án
Đ/c Hương (TC),
về kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
nhân dân tỉnh
đ/c Bính
Nghỉ
Sáng: Giao ban Thường trực.
Văn phòng
Thường trực
Chiều: HN lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Đề án, dự
Theo TP mời
thảo Nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao
hiệu quả hoạt động của DN trong tình hình mới
(dự thảo lần 2).
Sáng: - Họp Ban Giám khảo Hội thi Báo cáo viên BGK Hội thi Thường trực
giỏi năm 2021.
- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 167 của Ban
Đoàn
Thường trực
Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Sở
Kiểm tra
Giao thông vận tải Hà Tĩnh.
- Đoàn Kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Đoàn
UBKT
Khối làm việc với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi
Kiểm tra
bộ Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh.
Sáng: Ra mắt Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Đoàn Khối
Thường trực
Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Chiều: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh Khối.
Hội CCB
Thường trực
Chiều: HN lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Đề án, dự
thảo Nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao
hiệu quả hoạt động của DN trong tình hình mới
(dự thảo lần 3).
Chiều: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Ban
Đ/c Bí thư
nghe và cho ý kiến ban hành Nghị quyết về tập Cán sự đảng
trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Nghỉ
Sáng: Tổ chức chương trình “Tri ân tuyến đầu Đoàn Khối
Thường trực
chống dịch”.
Sáng: - Giao ban Thường trực.
Văn Phòng
Thường trực
- Họp BTV Đảng ủy Khối rà soát, bổ sung
Ban
Thường trực
quy hoạch cán bộ (Bước 1).
Thường vụ

Ba

Tư

Năm

Sáu

7-CN

Hai

Ban

21

22

23

24

25-26

27

28

Sáng: Đoàn Giám sát theo QĐ số 173 của Ban
Đoàn
Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy,
Giám sát
đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ.
Sáng: - Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Ủy ban Kiểm
Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban tra Tỉnh ủy
Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám
sát và kỷ luật của Đảng.
Đoàn
- Đoàn Giám sát theo QĐ số 173 của Ban Thường
Giám sát
vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy, đồng chí
Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây
dựng công trình NN và Phát triển nông thôn tỉnh.
Chiều: - Họp cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu
Ban
bổ sung quy hoạch cán bộ (Bước 2).
Thường vụ
- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lấy
Ban
phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm
Thường vụ
kỳ 2020 - 2025 (Bước 3).
Sáng: - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe dự thảo
Ban CSĐ
Đề án tích tụ, tập trung ruộng đất và các nội dung dự UBND tỉnh
kiến trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII.
- Đoàn Giám sát theo QĐ số 173 của Ban Thường
Đoàn
vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy, đồng chí
Giám sát
Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi
Bắc Hà Tĩnh.
Chiều: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thống
Ban
nhất giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ (Bước 4). Thường vụ
Sáng: Dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW UBKT ĐUK
của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/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 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương.
Chiều: - Kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng Ban Tổ chức
tháng 9/2021.
- Tập huấn hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp cơ sở.
Hội CCB
Nghỉ
Sáng: - Giao ban Thường trực.
Văn Phòng
Ban
- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Thường vụ
Đoàn
Chiều: Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 174 của Ban
Kiểm tra
Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy,
đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn.
Sáng: - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến
Ban
ban hành Nghị quyết về phát triển các khu, cụm Cán sự Đảng
công nghiệp, xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở UBND tỉnh
thành động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế
nhanh và bền vững; Nghị quyết về đảm bảo an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tỉnh và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đ/c Lệ Hà
Thường trực

Đ/c Lệ Hà

Thường trực
Thường trực
Đ/c Bí thư
Đ/c Lệ Hà

Thường trực
Thường trực

Thường trực
Thường trực
Thường trực
Thường trực
Đ/c
Trọng Vân
Đ/c Bí thư

Tư

Năm

29

30

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 174 của Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy,
đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường THPT Chuyên
Hà Tĩnh.
Sáng: - Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 174 của Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Chi ủy,
đồng chí Bí thư Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- Khai giảng lớp đảng viên mới khóa
IV/2021.
Sáng: - Dự Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai
Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 về học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh và các kết luận, chỉ thị của Trung ương,
của tỉnh.

Đoàn
Kiểm tra

Đ/c
Trọng Vân

Đoàn
Kiểm tra

Đ/c
Trọng Vân

Ban Tổ chức
lớp học
Ban
Tuyên giáo
Tỉnh ủy

Thường trực
Theo TP mời
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