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  I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 
 

  - Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền 

thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8), Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 

(2/9), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày thành lập Công an nhân dân 

Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); ngày truyền thống các Cơ 

quan hành chính Nhà nước. 

 - Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2019. 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 thư ng, h  trợ tái định cư, giải 

ph ng m t b ng, đẩy nhanh tiến độ các công tr nh, dự án. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng 

phư ng đạt chuẩn văn minh đô thị, Chương tr nh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. 

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

Dịch tả lợn châu Phi; chỉ đạo chăm s c cây trồng vụ Hè Thu; tăng cư ng các biện pháp 

phòng, chống cháy, nổ, hạn hán.  

- Tăng cư ng công tác quản lý nhà nước trên 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 vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc tại các phư ng, xã, tổ dân phố, thôn. Chỉ đạo các phư ng, xã (Bắc Hà, Đại 
Nài, Văn Yên, Thạch Trung) tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019  

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, kh a 

XII; Chỉ thị 35-CT/TW của BCH Trung ương về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Triển khai hoàn thành các tổ rà soát phục vụ Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã trên địa bàn thành phố theo kế hoạch. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2019 của Trung ương, gắn với Nghị quyết Trung 

ương 4 kh a XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện 

nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của ngư i đứng đầu 

cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và x  lý nh ng phản ánh, kiến nghị 

của dân. Tiếp tục rà soát và giải quyết kịp th i 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 5 

Hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019) 

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

c . 

             - Thư ng trực Thành ủy giao ban với lãnh 

đạo các ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy, Trung tâm 

 
 

Các cơ quan, 

đơn vị 
 

TT, các ban 

 
 

Các cơ quan, 

đơn vị 
 

 

Phòng họp số 2 



BDCT; Chủ tịch UBMT Tổ quốc Thành phố. 

Chiều:  Họp Ban Thư ng vụ Thành ủy 

xây dựng Đảng 
 

TT, UBKT 

 

Phòng họp số 2 

02/thứ 6 

Từ ngày 02 - 12/8/2019, lãnh đạo và cán bộ các cơ 

quan đơn vị thuộc thành phố dự Ngày hội toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các tổ dân phố, thôn 

Chiều: - Tỉnh họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

         - Hội nghị sơ kết Đảng ủy, cơ quan, công đoàn 

Thành ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm cuối năm 2019 

Công an Thành 

phố 

 

 
 

 

Đảng ủy, cơ 

quan Thành ủy 

Tại các đơn vị 

phư ng, xã 

 
 

Hội trường TU 

 
Phòng họp số 2 

03/thứ 7 

- Kiểm tra xây dựng phư ng đạt chuẩn đô thị văn 

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

-  Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới.  

BCĐ, UBND Tại các phư ng 

 

Tại các xã 

  04/CN Nghỉ   

05/thứ 2 

Tiếp công dân định kỳ 

Sáng:  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

Chiều: Thư ng trực Thành ủy g p m t cán bộ thuộc 

diện BTV Thành ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu và giao 

ban tuần. 

Ban TCD 

 
TT, VP 

UBND TP 

Hội TrườngTU 
 

Phòng họp số 2 

 

06/thứ 3 Chiều:  Họp BCĐ công tác Tôn giáo Thành phố TT BCĐ Phòng họp số 2 

07/thứ 4 
 

Đi kiểm tra cơ sở   

08/thứ 5 
Sáng: - Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác nội 

chính Đảng. (Từ ngày 08 đến 09/8/2019) 

 Hội trường  

Tỉnh ủy  

09/thứ 6 

- Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 

thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 

chính sách xã hội. 

Chiều: - Tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý, thống nhất về 

phương án bố trí số lượng, cơ cấu, quy trình sắp xếp 

cán bộ xã sáp nhập. 

      Hội trường  

Tỉnh ủy 

 

 

Hội trường  

Tỉnh ủy 

 

10/thứ 7 

 

Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 

Chiều: Thư ng trực Thành ủy g p m t cán bộ 

nguyên lãnh đạo Thành phố nghỉ hưu trên địa bàn 

nhân dịp nghỉ dưỡng Hè năm 2019 

 
 

TT, BTC, VP 

 

Tại Khách sạn 

Thiên Ý - 

 H.Cẩm xuyên 

 11/CN Nghỉ   

 12/thứ 2 Chiều: Thư ng trực Thành ủy giao ban tuần.        TT, VP Phòng họp số 1 

13/thứ 3 Sáng: Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 35 

Chiều:  Tỉnh họp Thường trực Tiểu ban tổ chức phục 

vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

 

HT  Tỉnh ủy 

Hội trường  

Tỉnh ủy 

14/thứ 4 Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý 

kiến về phương án bố trí số lượng, cơ cấu, quy trình 

sắp xếp cán bộ khi sáp nhập xã và cơ chế, chính sách 

đối với cán bộ dôi dư khi tinh giản biên chế. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Hội trường  

Tỉnh ủy 

 
 

15/thứ 5 Sáng: Thư ng trực Thành ủy giao ban định kỳ với 

Thư ng trực Đảng ủy các phư ng, xã về công tác 

xây dựng Đảng 

TT+ VP Phòng họp số 2 



16/thứ 6 - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ 

theo Quy định 11 của Bộ Chính trị và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. 

Chiều:  Họp Ban Chỉ đạo Nông thôn mới Thành phố 

    

 

 
 

TT BCĐ 

Trụ sở Tiếp 

công dân tỉnh  
 

 

Phòng họp số 2 

 

17/thứ 7 - Kiểm tra xây dựng phư ng đạt chuẩn đô thị văn 

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

-  Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới. 

BCĐ, UBND Tại các phư ng 

 

Tại các xã 

18/CN Nghỉ   

19/thứ  2 Hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng 

8 (19/8/1945 - 19/8/2019) 

Chiều: Thư ng trực Thành ủy làm việc với các cơ 

quan khối Nội chính và giao ban tuần 

 

TT, UBKT, 

VP, các cơ 

quan NC 

 

 

Phòng họp số 2 

20/thứ  3 Sáng:  HĐND tỉnh họp bất thường, kỳ thứ 11. 

Tiếp công dân định kỳ 

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

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

Chiều: Thư ng trực Thành ủy nghe các Tổ báo cáo 

kết quả rà soát t nh h nh trước đại hội đảng các cấp. 

 

UBKT, Ban 

TCD,Các cơ 

quan liên quan 

UBKT, các Tổ 

rà soát 

HT UBND tỉnh 

Hội trư ng tiếp 

dân UBND TP 

 

Phòng họp số 2 

21/thứ  4 Sáng: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy  

Chiều: Tỉnh họp Ban Chỉ đạo 68 và BCĐ công tác 

Tôn giáo 

 

 

Hội trường TU 

Hội trường TU 

 

22/thứ  5 Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe về tình hình hoạt 

động của Khu kinh tế tỉnh và các dự án đã có chủ 

trương đầu tư của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh 

ủy. 

- Từ ngày 22-26/8/2019 tổ chức Diễn tập chiến đấu 

phòng thủ các phư ng, xã năm 2019 (Bắc Hà, Đại 

Nài, Văn Yên, Thạch Trung) 

 

 
 

 

BCHQSTP, 

các phư ng, xã 

Hội trường TU 

 
 

 

Tại các 

phư ng, xã 

23/thứ  6 Sáng: Tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương 

trình nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền 

vững và chương trình OCOP tỉnh. 

Chiều: Họp Ban Thư ng vụ Thành ủy phiên thư ng 

kỳ tháng 8 cho ý kiến vào các nội dung theo Chương 

trình công tác năm 2019. 

 

 

 

TT, các cơ 

quan đơn vị 

liên quan 

 

Hội trường TU 

 

 

Phòng họp số 2 

24/thứ  7 - Kiểm tra xây dựng phư ng đạt chuẩn đô thị văn 

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

-  Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới.  

BCĐ, UBND Tại các phư ng 

 

Tại các xã 

25/CN Nghỉ   

26/thứ 2 Chiều: Thư ng trực Thành ủy giao ban tuần.      TT+VP Phòng họp số 1 

27/thứ 3 Sáng: Duyệt phát triển Đảng BTC Phòng họp số 1 

28/thứ 4 Chiều: Hội nghị đối thoại gi a ngư i đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền Thành phố với Bí thư chi bộ, tổ 

trưởng tổ dân phố, thôn trưởng 

TT + UBND + 

BDV+ VP 

HT Trung tâm 

VHTT TP 

29/thứ 5 Sáng: Tỉnh tổ chức HN sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ 

thị 05-CT/TW của BCT về đẩy mạnh học tập, làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 Hội trường TU 

 

30/thứ 6 Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã   



hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9. 

Sáng: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương 

tr nh mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

 Chiều: Hội nghị Báo cáo viên Thành ủy tháng 8. 

 

TT, VP 

 

BTG Thành ủy 

 

Hội trư ng 

Thành ủy 

    TTBDCT 

31/thứ 7 - Kiểm tra xây dựng phư ng đạt chuẩn đô thị văn 

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

-  Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới.  

BCĐ, UBND Tại các phư ng 

 

Tại các xã 
 

                                                                                                                                                                

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; 

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

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; 

 - Các đ/c Thành ủy viên; 

- Lưu VT. 
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