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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2019 

 
  

 

  I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 
 

 - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2019; chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp HĐND Thành phố lần thứ XII và kỳ họp 

HĐND các phường, xã. 

 - Đẩy mạnh các phong trào "đền ơn, đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 72 năm Ngày 

Thương binh, liệt sĩ; 51 năm Ngày Chiến thắng Đồng Lộc, 90 năm Ngày thành lập Công 

đoàn Việt Nam. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển 

doanh nghiệp, hợp tác xã. Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt 

bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị, Chương trình m c ti u quốc gia xây dựng nông thôn m i. 

    - Huy động hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn châu Phi theo Công điện 1528 của Ban Thường v  Tỉnh ủy, Chỉ thị 08 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Công điện của BTV Thành ủy; chỉ đạo chăm sóc cây trồng v  Hè 

Thu - Mùa năm 2019; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, hạn hán.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nư c tr n các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải 

quyết các v  việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo. 

- Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và Thi hành điều lệ Đảng khóa XII 

nhiệm kỳ 2015 -2020; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn vinh danh điển 

hình cấp thành phố; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; 

Chỉ thị của Trung ương về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến t i Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng. Tiếp t c thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuy n đề 

năm 2019 của Trung ương, gắn v i Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định về 

trách nhiệm n u gương của cán bộ, đảng vi n. Thực hiện nghi m túc  uy định số 11-

 Đi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, 

đối thoại trực tiếp v i dân và x  lý nh ng phản ánh, kiến nghị của dân. Tiếp t c rà soát và 

giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân. 
 

 

 
 

II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
 
 

 
 

 

 

Ngày/thứ Nội dung 
Cơ quan 

chuẩn bị 
Địa điểm 

01/thứ 2 

Sáng: - 7 giờ: Các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ chào cờ 

 

   - 8 giờ:  Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 

   - Thường trực Thành ủy giao ban v i lãnh đạo các 

ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy, Trung tâm BDCT; 

Chủ tịch UBMT Tổ quốc Thành phố. 

Chiều: - Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ 

chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. 

            - Khánh thành Nhà máy Điện Mặt trời Cẩm 

Hòa - Cẩm Xuyên; Khánh thành Sân Vận Động tỉnh. 

Các cơ quan, 

đơn vị 

 
 

TT, VP 

 

 

 

 

 

Các cơ quan, 

đơn vị 
Hội trường 

UBND tỉnh 

Phòng họp số 2 

 

Hội trường 

BTCTU 

Xã Cẩm Hòa, 

H.Cẩm Xuyên 



- Giao ban Thường trực Thành ủy.  TT, VP Phòng họp số 2 

02/thứ 3 
Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến 

về một số cơ chế, chính sách trình HĐND tỉnh 

 Hội trường TU 

03/thứ 4 

Sáng: Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tư ng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh ; biểu dương các điển hình học tập 

và làm theo Bác. 

Chiều: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá 

tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; định hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

 

TT, BTG, VP 

 

HT Trung Tâm 

VHTTTP 

 

 
Hội trường TU 

04/thứ 5 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ đánh giá 

tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

 

 

 

TT Công báo 

Tỉnh 

05/thứ 6 

Từ ngày 05 - 07/7/2019: Đoàn công tác của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đi công tác tại tỉnh Hà Giang. 

Tiếp công dân định kỳ 

Cả ngày: Giao ban các c m ATLC - SSCĐ tại các 

phường, xã 6 tháng năm 2019. 

Chiều: Đảng bộ cơ quan Thành ủy tổ chức Hội nghị 

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ 

Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII  

 

 

Ban TCD 

Các C m 

 

BCH Đảng bộ 

cơ quan 

Tại Tỉnh Hà 

Giang 

UBND TP 

Tại các 

phường, xã 

Phòng họp số 2 

 

06/thứ 7 

- Kiểm tra xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn 

minh, tuyến phố văn minh, chỉnh trang trật tự đô thị. 

-  Kiểm tra xây dựng Nông thôn m i.  

BCĐ, UBND Tại các phường 

 

Tại các xã 

07/CN Nghỉ  Phòng họp số 2 

08/thứ 2 

Sáng: Tỉnh họp các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX  

Chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hội nghị cán bộ chủ 

chốt tỉnh 

 

 

 

 

 

Hội trường TU 

 

Hội trường TU 

 

09/thứ 3 

Sáng: Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng 

đầu năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, đô thị 

văn minh, giảm nghèo bền vững và chương trình 

OCOP tỉnh; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Chiều: - Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 34. 

          - Tỉnh sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu 

năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Hội trường TU 

 

 

Hội trường 

HĐND Tỉnh 
 

Hội trường TU 

10/thứ 4 
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân Thành phố  

khóa XX  

                        (02 ngày, từ 10-11/7/2019) 

TT, các Ban 

HĐND TP 

Trung tâm 

VH,TT TP 

11/thứ 5 

Sáng: - Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 

6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2019. 

 - Huyện Nghi 

Xuân 

 

12/thứ 6 

 Sáng: Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Thành phố thảo 

luận tại tổ  

Chiều: - Tỉnh tổ chức sơ kết công tác nội chính và 

phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Tổ đại biểu, 

TT HĐND TP 

 

 

 

Phòng họp số 2 

 

Hội trường TU 

 
Hội trường 



- Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi 

hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

TT, BTC, VP 

 

Thành ủy 

13/thứ 7 

 

- Kiểm tra xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn 

minh, tuyến phố văn minh, chỉnh trang trật tự đô thị. 

-  Kiểm tra xây dựng Nông thôn m i. 

 

BCĐ, UBND 

Tại các phường 
 

Tại các xã 

 14/CN Nghỉ   

15/thứ 2 Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 

(03 ngày, từ 15-17/7/2019) 

Chiều: Thường trực Thành ủy giao ban tuần. 

 

 

TT, VP 

Hội trường 

UBND Tỉnh 

Phòng họp số 1 

16/thứ 3 Chiều: Thường trực Thành ủy làm việc v i các Hội xã 

hội Thành phố 

Ban Dân vận Phòng họp số 2 

17/thứ 4 Sáng: Họp BCĐ công tác Tôn giáo Thành phố 

Chiều:  Duyệt phát triển Đảng 

TT BCĐ 

BTC 

Phòng họp số 2 

Phòng họp số 1 

18/thứ 5 Sáng: Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm v  chính trị và 

công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai 

nhiệm v , giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 

Chiều: Tỉnh tổ chứcHội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ  

6 tháng đầu năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; triển 

khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

TT, các ban 

Đảng, VP 

Hội trường 

Thành ủy 

 

 

Hội trường TU 

 

19/thứ  6 Sáng: Tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). 

Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

-  Tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2019. 

 

 
 

Trung Tâm 

VH Tỉnh 

Hội trường TU 

H.Hương sơn 

20/thứ 7 - Kiểm tra xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn 

minh, tuyến phố văn minh, chỉnh trang trật tự đô thị. 

-  Kiểm tra xây dựng Nông thôn m i. 

BCĐ, UBND Tại các phường 

 

Tại các xã 

21/CN Nghỉ   

22/thứ  2 Tiếp công dân định kỳ 

  - Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân theo  uy 

định số 11- Đi/TW ngày 18/12/2019 của BCT. 

Chiều: Thường trực Thành ủy làm việc v i các cơ 

quan khối Nội chính và giao ban tuần 

UBKT, Ban 

TCD,Các cơ 

quan liên quan 

TT, UBKT, 

VP, các cơ 

quan NC 

Hội trường tiếp 

dân UBND TP 

 

Phòng họp số 2 

23/thứ  3 Sáng: Khai mạc Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tối: Tỉnh tổ chức các hoạt động tưởng niệm ngày hy 

sinh 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc và 72 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sỹ. 

 TTVHĐA Tỉnh 

 

 

TTVHĐA Tỉnh 

 

24/thứ  4 Chiều: Họp Ban Thường v  Thành ủy phi n thường 

kỳ tháng 7 cho ý kiến vào các nội dung theo Chương 

trình công tác năm 2019. 

TT, các cơ 

quan đơn vị 

liên quan. 

Phòng họp số 2 

 

25/thứ  5 Sáng:- Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Long An.  

             - Tỉnh Khai giảng Lớp Bồi dưỡng hè cho cán 

bộ quản lý và giáo viên giảng dạy môn GDCD trong 

trường học. 

            - Tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nội 

chính Đảng. 

Chiều:  Họp Ban Chỉ đạo nông thôn m i Thành phố 

 

 

 

 

 

 

 

TT BCĐ 

Tại tỉnh 

Long An 

 

TTVHĐATỉnh 

 

Hội Trường 

TU 

Phòng họp số 2 



26/thứ  6 Sáng: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị 

tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ 

Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Tối: Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài. 

Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày 

Thương binh Liệt sĩ 27/7; hoạt động kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) 

 

 

 

 

Thành đoàn 

Hội Trường 

TU 

 

 

Nghĩa trang 

Liệt sĩ Núi Nài 

27/thứ  7 - Kiểm tra xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn 

minh, tuyến phố văn minh, chỉnh trang trật tự đô thị. 

-  Kiểm tra xây dựng Nông thôn m i.  

BCĐ, UBND Tại các phường 

 

Tại các xã 

28/CN - Kiểm tra xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn 

minh, tuyến phố văn minh, chỉnh trang trật tự đô thị. 

-  Kiểm tra xây dựng Nông thôn m i.  

BCĐ, UBND Tại các phường 

 

Tại các xã 

29/thứ 2 Sáng: - Tỉnh khai mạc Chung kết Hội thi Báo cáo viên 

giỏi tỉnh năm 2019  (từ ngày 29-30/7/2019) 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo định kỳ. 

Chiều: Thường trực Thành ủy giao ban tuần. 

 

 

 

TT+VP 

 

TTVHĐA Tỉnh 

Tr  s  tiếp dân 

Phòng họp số 1 

30/thứ 3 Sáng: Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 

chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

Chiều: Hội nghị báo cáo vi n Thành ủy tháng 7. 

 

 

 

BTG Thành ủy 

Hội trường TU 

 

 

TTBDCT 

31/thứ 4 Hoạt động Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo 01/8 

Sáng: Tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huân chương, Huy 

chương của Đảng và Nhà nước Lào cho các tập thể và 

cá nhân của tỉnh Hà Tĩnh. 

Chiều: Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW, 

ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 

năm 2010, định hư ng đến năm 2020. 

 

 

 

 

TT, UBKT, 

UBND TP 

 

 

 

HT UBND 

Tỉnh 

 

Hội trường 

Thành ủy 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:                                                                  THÀNH ỦY HÀ TĨNH 
 

- TT Tỉnhủy,VP Tỉnhủy; 
 - TT Thành ủy, HĐND, UBND TP; 

- Các Ban Đảng, UBKT, VP Thànhủy; 

 - Trung tâm BDCT Thành phố; 

- Văn phòng HĐND - UBND Thành phố; 

- UBMTT ; các đoàn thể chính trị - xã hội TP; 

- Các tổ chức cơ s  Đảng trực thuộc; 

 - Các đ/c Thành ủy vi n; 

- Lưu VT. 
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