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THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN 

ĐỘNG ĐỒNG HÀNH XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ 
* 

Số 02 - TB/BTC 

 

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

 

     TP. Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 03năm 2022 

THÔNG BÁO 
V/v phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Tổ chức Cuộc vận động                                                                  

“Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh  

giàu mạnh, văn minh” 

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ/Th.U ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và 

phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”;  

Căn cứ Quy chế số 01/QC-BTC ngày 17/01/2022 của Ban Tổ chức cuộc vận 

động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” 

việc ban hành Quy chế xét chọn, trao giải thưởng cuộc vận động “Đồng hành xây 

dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”; 

Trưởng ban tổ chức cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành 

phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ 

đạo cuộc vận động như sau:   

1. Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 

Thành ủy - Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chung. 

2. Đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Phó ban 

trực: Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo toàn diện các nội dung liên quan đến cuộc vận 

động; ký các văn bản của Ban Tổ chức cuộc vận động; trực tiếp chỉ đạo các tổ 

chức cơ sở Đảng, các cá nhân, tổ chức có liên quan các hiến kế về công tác xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trao đổi, làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan và 

DN Tỉnh, các Đảng bộ: Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ đội Biên 

phòng Tỉnh; Tổng Công ty khoáng sản Thương mại Tỉnh để các đảng bộ có chỉ 

đạo, triển khai cuộc vận động đến cán bộ, đảng viên tham gia cuộc vận động này. 

3. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành 

phố - Phó ban: Trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các 

phường xã triển khai chỉ đạo triển khai cuộc vận động; trực tiếp chỉ đạo các cá 

nhân, đơn vị có liên quan các hiến kế thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội; quốc phòng-an 

ninh. Trao đổi, làm việc với Đảng bộ các huyện, thị xã trong Tỉnh để các đảng bộ 

có chỉ đạo, thông tin đến cán bộ, đảng viên tham gia cuộc vận động này. 

4. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ 

tịch HĐND thành phố - Phó ban: Trực tiếp chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên 

quan trong lãnh đạo, chỉ đạo các hiến kế về công tác liên quan đến đổi mới hoạt 

động của HĐND thành phố, phường xã. Trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và 

Nhân dân các địa bàn được phân công phụ trách (Trưởng đoàn công tác thành ủy) 
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tham gia, hưởng ứng tích cực cuộc vận động này. Chỉ đạo Đảng bộ Cơ quan 

HĐND-UBND thành phố tham gia sâu rộng, đạt kết quả với cuộc vận động này. 

5. Đồng chí Trần Hậu Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Thành ủy - Phó ban: Thành viên trực cuộc vận động; tham mưu cho Thành ủy 

các nhiệm vụ: thành lập tổ giúp việc, Tổ chuyên gia, chỉ đạo tuyên truyền cuộc vận 

động đến các tầng lớp Nhân dân; tham mưu các nội dung liên quan đến công tác 

tuyên truyền cuộc vận động; tiếp nhận các hiến kế, tổng hợp phân loại; thực hiện 

việc tham mưu chấm các hiến kế; công tác báo cáo, tham mưu giải quyết các vấn 

đề phát sinh cuộc vận động; sơ kết, tổng kết, trao giải và các vấn đề liên quan khác 

theo chỉ đạo của Trưởng ban, Phó Trưởng ban trực. Trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, chính 

quyền và Nhân dân các địa bàn được phân công phụ trách (Trưởng đoàn công tác 

thành ủy) tham gia, hưởng ứng tích cực cuộc vận động này. 

6. Đồng chí: Tống Thị Quỳnh Hoa, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ 

chức Thành ủy - Thành viên: Chỉ đạo, quán triệt nội dung cuộc vận động đến đảng 

viên thông qua sinh hoạt chi bộ. Trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và Nhân 

dân các địa bàn được phân công phụ trách (Trưởng đoàn công tác thành ủy)  tham 

gia, hưởng ứng tích cực cuộc vận động này. 

7. Đồng chí Phan Ngọc Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban 

Kiểm tra Thành ủy - Thành viên: Trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và nhân 

dân các địa bàn được phân công phụ trách (Trưởng đoàn công tác thành ủy)  tham 

gia, hưởng ứng tích cực cuộc vận động này. 

8. Đồng chí Nguyễn Đức Danh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân 

vận Thành ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc thành phố - Thành viên: Chỉ đạo MTTQ 

và các đoàn thể thành phố vận động, đoàn viên, hội viên của mình tham gia cuộc 

vận động hiến kế; triển khai sâu rộng đến các tổ chức hội cấp cơ sở. Trực tiếp chỉ 

đạo cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa bàn được phân công phụ trách 

(Trưởng đoàn công tác thành ủy)  tham gia, hưởng ứng tích cực cuộc vận động 

này. Chỉ đạo Đảng bộ, Cơ quan Khối dân: Phát động thi đua, hưởng ứng trong 

đảng viên, cán bộ cơ quan hưởng ứng cuộc vận động này; giao chỉ tiêu cho các đơn 

vị trong cơ quan. 

9. Đồng chí Lê Quang Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 

UBND thành phố - Thành viên: Trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 

các địa bàn được phân công phụ trách (Trưởng đoàn công tác thành ủy) và các 

phòng, ban, đơn vị trong khối phụ trách tích cực tham gia cuộc vận động. 

10. Đồng chí Nguyễn Duy Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành 

phố - Thành viên: Trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa bàn 

được phân công phụ trách (Trưởng đoàn công tác thành ủy) và các phòng, ban, đơn 

vị trong khối phụ trách tích cực tham gia cuộc vận động. Triển khai nội dung này 

đến đội ngũ trí thức, cán bộ Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Thành phố tham gia 

cuộc vận động. Tổ chức làm việc và phối hợp với Liên hiệp Hội KHKT Tỉnh để 

triển khai rộng rãi cuộc vận động này của Thành phố đến đội ngũ trí thức trong 

toàn Tỉnh tham gia. 
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11. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an 

thành phố - Thành viên: Trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa 

bàn được phân công phụ trách (Trưởng đoàn công tác thành ủy)  tham gia, hưởng 

ứng tích cực cuộc vận động này. Trực tiếp chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan 

trong lãnh đạo, chỉ đạo các hiến kế về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội... Phát động rộng rãi trong lực lượng Công an Thành phố, Công an các phường 

xã tham gia tích cực cuộc vận động này. 

12. Đồng chí Nguyễn Tiến Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố - Thành viên: Trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, chính 

quyền và Nhân dân các địa bàn được phân công phụ trách (Trưởng đoàn công tác 

thành ủy)  tham gia, hưởng ứng tích cực cuộc vận động này. Trực tiếp chỉ đạo các 

cá nhân, đơn vị có liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo các hiến kế về công tác đảm 

bảo quốc phòng….Phát động rộng rãi trong lực lượng sỹ quan, cán bộ chiến sỹ 

Ban chỉ huy quân sự Thành phố, Ban chỉ huy quân sự các phường xã, lực lượng 

dân quân tự vệ tham gia tích cực cuộc vận động. 

13. Đồng chí Trương Đình Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy 

- Thành viên: Phối hợp tham mưu các văn bản chỉ đạo cuộc vận động; phối hợp xử 

lý các vấn đề liên quân đến cuộc vận động. Tham mưu hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ 

đạo, Cơ quan thường trực trong triển khai cuộc vận động. Tham mưu cho Đảng ủy, 

Thủ trưởng Cơ quan Thành ủy phát động thi đua, hưởng ứng trong đảng viên, cán 

bộ cơ quan hưởng ứng cuộc vận động này; giao chỉ tiêu cho các đơn vị trong cơ 

quan. 

14. Đồng chí Trần Quốc Đạt, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND – 

UBND thành phố - Thành viên: Phối hợp tham mưu các văn bản chỉ đạo cuộc vận 

động; phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến cuộc vận động. Phối hợp với các 

phòng, ban, ngành, đơn vị triển khai các nội dung cuộc vận động theo các lĩnh vực 

của chính quyền. Tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan HĐND-UBND 

thành phố phát động thi đua, hưởng ứng trong đảng viên, cán bộ cơ quan; giao chỉ 

tiêu cho các phòng ban, đơn vị thuộc UBND thành phố. 

15. Đồng chí Hồ Quốc Tuấn, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Thông 

tin: Chỉ đạo công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố 

biết, tham gia cuộc vận động. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên 

truyền trực quan, mở chuyên mục trên Cổng thông tin Điện tử Thành phố; trang 

FB Hà Tĩnh thành phố tôi yêu. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác 

theo phân công. 

16. Đồng chí Nguyễn Đình Diệu, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – 

Kế hoạch - Thành viên: Tham mưu hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho các nhiệm vụ, 

hoạt động của cuộc vận động. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác 

theo phân công. Chỉ đạo các bộ, chuyên viên đơn vị mình tham gia cuộc vận động. 

17. Đồng chí Tô Thái Hòa, Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị - 

Thành viên: Tham gia vào Tổ chuyên gia thẩm định các hiến kế; phối  hợp thực 

hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công. Chỉ đạo các bộ, chuyên viên đơn 

vị mình tham gia cuộc vận động 
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18. Đồng chí Lê Thị Vân, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ - Thành viên: 

Tham gia thành viên Tổ chuyên gia; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan 

khác theo phân công. Phối  hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân 

công. Chỉ đạo các bộ, chuyên viên đơn vị mình tham gia cuộc vận động 

19. Đồng chí Trương Công Trung, Thành ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân 

Thành phố - Thành viên: Phát động sâu rộng trong hội viên Nông dân thành phố và 

chỉ đạo mỗi tổ chức hội cơ sở phải có 02 đến 03 hiến kế tham gia theo các lĩnh 

vực. 

20. Đồng chí Trần Thị Phương, Thành ủy viên - Chủ tịch Hội Phụ nữ thành 

phố - Thành viên: Phát động sâu rộng trong hội viên của mình và chỉ đạo mỗi tổ 

chức hội cơ sở phải có ít nhất 02 đến 03 hiến kế tham gia theo các lĩnh vực. 

21. Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Thành ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố 

- Thành viên: Phát động sâu rộng trong đoàn viên Công Đoàn và chỉ đạo mỗi Công 

đoàn cơ sở phải có ít nhất 02 đến 03 các hiến kế tham gia theo các lĩnh vực. 

22. Đồng chí Nguyễn Phi Khanh, Bí thư Thành đoàn - Thành viên: Phát động 

sâu rộng trong đoàn viên Thanh niên và chỉ đạo mỗi Đoàn cơ sở phải có ít nhất 02 

đến 03 hiến kế tham gia theo các lĩnh vực. 

23. Đồng chí Đoàn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố - 

Thành viên: Phát động sâu rộng trong hội viên Cựu chiến binh và chỉ đạo mỗi tổ 

chức hội cơ sở phải có ít nhất 01 hiến kế tham gia theo các lĩnh vực. 

24. Đồng chí Trần Quang Hưng, Trưởng phòng Kinh tế - Thành viên: Tham 

mưu chỉ đạo, phát động rộng rãi đến giới trí thức thành phố tham gia Cuộc vận 

động, Hội KHKT thành phố phải có từ 03 đến 05 hiến kế. Chỉ đạo các bộ, chuyên 

viên đơn vị mình phụ trách tham gia cuộc vận động. 

25. Đồng chí Trần Thị Trà Giang, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo 

Thành ủy - Thành viên: Thành viên của Cơ quan Thường trực cuộc vận động, phụ 

trách công tác tuyên truyền triển khai cuộc vận động theo phân công của Trưởng 

ban Tuyên giáo và thực hiện các nhiệm vụ liên quan (báo cáo, các văn bản chỉ 

đạo); tham mưu, đề xuất kinh phí phục vụ cuộc vận động. 

26. Đồng chí Nguyễn Đức Tĩnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - 

Thành viên: Thành viên của Cơ quan Thường trực cuộc vận động, phụ trách công 

tác tiếp nhận, phân loại các hiến kế; tham mưu đề xuất thực hiện việc lựa chọn 

thành viên chấm; tham mưu các báo cáo, văn bản chỉ đạo cho Ban Tổ chức cuộc 

vận động. 

* Ngoài phân công nhiệm vụ nêu trên, các thành viên Ban Tổ chức Cuộc vận 

động có trách nhiệm khâu nối, tranh thủ sự tham gia của các cơ quan cấp tỉnh, cấp 

trên trong việc hỗ trợ tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc vận động này; thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo cho Cơ quan Thường trực (Ban Tuyên giáo) kết quả 

thực hiện theo sự phân công. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, bất 

cập và các vấn đề phát sinh Cơ quan Thường trực tiếp thu, bổ sung điều chỉnh 

phân công nhiệm vụ này. 

* Các nội dung liên quan đến tuyên truyền, phát động, hưởng ứng triển khai, 

tham gia cuộc vận động…tập trung hoàn thành trong tháng 3/2022. 
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* Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp Văn phòng Thành ủy: Đôn 

đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các nội dung Thông báo này. 

Yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức cuộc vận động triển khai thực hiện 

nghiêm túc Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND, UBND thành phố;                                                                                      

- Các ban Đảng, UBKT,Văn phòng Thành uỷ; 

- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã 

hội thành phố; 

- Các phòng ban đơn vị thuộc Thành phố; 

- Các cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy; 

- Các thành viên BTC cuộc vận động                      

- Lưu VT, TG.                                                                

BÍ THƯ THÀNH ỦY  

Kiêm 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  

CUỘC VẬN ĐỘNG 
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