
 

    ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH          

                                    *                                           Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 4 năm 2021 
                               
 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021 
 

I.  MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  

- Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua chào mừng 

Ngày Quốc tế Lao động (01/5), 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2021), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- 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 bệnh Covid-19; tập trung khắc phục hậu quả thiên tai; các loại 

dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu, bò...; chủ động 

phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết 

đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung 

ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), các quy định về kiểm 

soát quyền lực, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

 - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện nhiệm vụ Quý II 

năm 2021. 
 

II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
 

 

Thứ Ngày 
Nội dung công việc 

 

Cơ quan, 

chuẩn bị 

Lãnh đạo 

 chủ trì,  

tham dự 

Hai 1-3 Nghỉ lễ 30/4, 01/5   

Ba 4 

Sáng: - 7h30’: Chào cờ.  

           - 7h45’: Giao ban Cơ quan. 

Chiều: Đoàn Giám sát của UBKT Đảng ủy Khối 

làm việc với chi ủy, đồng chí Bí thư Chi bộ CQ 

Cục Thống kê. 

Văn phòng 

CBCC CQ 

Cục  

Thống kê 
 

Thường trực 

 

Đoàn Giám sát  

 
 

Tư 5 
Sáng: Đoàn Giám sát của UBKT Đảng ủy Khối làm 

việc với Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Báo HT. 

Báo  

Hà Tĩnh 

Đoàn Giám sát 
 



Năm 6 

Sáng: - Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm 

tra, giám sát công tác bầu cử (cả ngày). 

- Họp Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.  
 

Chiều: - Làm việc với Đảng ủy, Công đoàn Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

- Họp Ban Chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, văn 

hóa doanh nghiệp. 

 
 
 

Toàn thể 

đảng viên  

Ban 

Tổ chức 

Văn phòng 

Đ/c Bí thư 

 

 

Chi ủy 

 

Thường trực 
 

Thành viên 

Ban Chỉ đạo 

Sáu 7 

Sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

 

Chiều: Tiếp xúc cử tri cùng với ứng cử viên đại 

biểu Quốc hội. 

 

Ban  

Tuyên giáo 

Thường trực 

 

Các ửng cử viên 

Đảng ủy Khối 

7,CN 8-9 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

kiểm tra công tác bầu cử (Cả ngày). 

Sáng: - Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện 

lần thứ I năm 2021. 

           - Trao quà hỗ trợ “Nhà mái ấm Công đoàn” 

cho đoàn viên khó khăn. 

 

 
Đoàn  

TN Khối 

Công đoàn 

Viên chức 

Đ/c Bí thư 

 

Thường trực 

 

Thường trực 

Hai 10 Sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. BTC Thường trực 

Ba 11 

Sáng: - Tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu 

HĐND tỉnh khóa XVIII. 

          - Kiểm tra nhận thức kết nạp Đảng. 

Chiều: Đoàn Giám sát của UBKT Đảng ủy Khối 

làm việc với Đảng ủy, đồng chí bí thư Đảng ủy 

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại. 

 

 

BTC, BTG 
 

TCT  

KS và TM 

Hà Tĩnh 

Các ửng cử viên 

Đảng ủy Khối  

Tổ kiểm tra 
 

Đoàn Giám sát 

 
 

Tư 12 Đi kiểm tra cơ sở   

Năm 13 

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần và Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình chuẩn bị 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 Đ/c Bí thư 

Sáu 14 Đi kiểm tra cơ sở   

7-CN 15-16 

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi kiểm tra 

công tác bầu cử (Cả ngày). 

Sáng (thứ 7): - Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” 

hỗ trợ thiếu niên nhi đồng huyện Hương Khê. 

- Trao quà hỗ trợ làm nhà ở cho đoàn viên có hoàn 

cành đặc biệt khó khăn tại huyện Lộc Hà 

 
 

Đoàn  

TN Khối 
 

Công đoàn 

Viên chức 

Đ/c Bí thư 

 

Thường trực 

 

Thường trực 

Hai 17 Đi kiểm tra cơ sở   

Ba 18 Sáng: Họp BTV Đảng ủy Khối.  Thường trực 

Tư 19 

Hoạt động Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) 

Sáng: 06h30: Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu 

Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.  

Chiều: Kiểm tra chuyên đề theo Kế hoạch kiểm 

tra, giám sát năm 2021 của BTV Tỉnh ủy. 

 
 
 

 
Đảng ủy 

Sở NN  

và PTNT  

 

 

Đ/c Bí thư 

 

Đ/c Bí thư và các 

thành viên Đoàn 

KT của tỉnh 



Năm 20 

Sáng: Kiểm tra chuyên đề theo Kế hoạch kiểm tra, 

giám sát năm 2021 của BTV Tỉnh ủy. 

 

Chiều: Dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy. 

Đảng ủy 

Sở VH, TT 

và Du lịch 

Đ/c Bí thư và các 

thành viên Đoàn 

KT của tỉnh  

Theo TP mời 

Sáu 21 

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy kiểm tra công tác bầu cử. 

Chiều: Kiểm tra chuyên đề theo Kế hoạch kiểm 

tra, giám sát năm 2021 của BTV Tỉnh ủy. 

 
 

Đảng ủy 

Kho bạc  

Nhà nước 

Đ/c Bí thư 

 

Đ/c Bí thư và các 

thành viên Đoàn 

KT của tỉnh 

7 22 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

kiểm tra công tác bầu cử (Cả ngày). 

Sáng: Tổ chức chương trình khám, cấp thuốc miễn 

phí cho đối tượng chính sách tại huyện Can Lộc. 

 
 
 

Đoàn  

TN Khối 

Đ/c Bí thư 

 

Thường trực 

CN 23 
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cử tri  

toàn ĐBK 

Các điểm  

bầu cử 

Hai 24 

Sáng: - Giao ban Thường trực. 

          - Khai mạc Lớp Đảng viên mới khóa I/2021. 

Chiều: Kiểm tra chuyên đề theo Kế hoạch kiểm 

tra, giám sát năm 2021 của BTV Tỉnh ủy. 

Văn phòng 

BTC, BTG 

Đảng ủy 

Cục Hải 

quan 

Thường trực 

Thường trực 

Đ/c Bí thư và các 

thành viên Đoàn 

KT của tỉnh 

Ba 25 

Sáng: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 

05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Chiều: - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý 

kiến về Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2045 và mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ 

chung.  

         - Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

tuyên giáo cơ sở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTG 

Theo TP mời 

 

 

Đ/c Bí thư 

 

 

 

 

 

Thường trực 
 

Tư 26 

Sáng: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 

ban hành Nghị quyết về hoàn thiện chính quyền 

điện tử, phát triển chính quyền số, đô thị thông 

minh và kinh tế số giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030.  

        - Hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối. 

Chiều: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 

số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về 

đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. 

 
BTG 

Đ/c Bí thư 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Thường trực 
 

Theo TP mời 

Năm 27 

Sáng: Dự Hội nghị công bố và triển khai Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ về Đề án thí điểm xây 

dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025. 

Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Theo TP mời 

 

 

 

 

Đ/c Bí thư 
 



Sáu 28 

Sáng: - Dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW 

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. 

         - Tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở về ứng 

dụng chuyển giao KHCN trong chế phẩm sinh học 

tại huyện Lộc Hà. 

Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với 

Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh.       

 

 

 

 

 

Công đoàn 

Viên chức 
 

Theo TP mời 

 

 

 

 

Thường trực 

 

 

Đ/c Bí thư 

7,CN 29-30 Nghỉ   

Hai 31 Sáng: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  Đ/c Bí thư 

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH 
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