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 ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

    THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

                        * 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

    TP. Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2020 

 

   

CChhóócc  MMõõnngg  NN¨̈mm  MMííii  
 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2021 

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm thành lập 

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị 

quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 

số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 205-

QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên.  

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ Quý 1 và năm 

2021. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, 

thu ngân sách. Chỉ đạo nâng cao tiêu chí xây dựng phương văn minh đô thị; xã nông thôn 

mới nâng cao, kiểu mẫu. Tập trung khắc phục hậu quả mưa, lũ; chỉ đạo sản xuất vụ Đông 

năm 2020 và vụ Xuân năm 2021; chủ động phòng, chống dịch Covid-19; các loại dịch 

bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, thiên tai, rét đậm, rét hại.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chăm lo đời sống Nhân 

dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh đợt cao điểm trấn áp tội phạm; 

chủ động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong, 

sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
 

 

 

 

 

Ngày/thứ Nội dung 
Cơ quan 

chuẩn bị 
Địa điểm 

01/thứ 6 Nghỉ Tết Dương lịch   

02/thứ 7 

- Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2021, 

các nhiệm vụ Tết; phòng chống dịch Covid 19. 

- Kiểm tra xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

TT, UBND 

 

Tại các phường 

Tại các xã 

03/CN Nghỉ   

04/thứ 2 

Sáng:  - 7
h
30’:  Các cơ quan tổ chức Lễ chào cờ. 

            - 9
h
00’ Thường trực Thành ủy giao ban 

tuần 

Các cơ quan 

đơn vị 

TT, VP 

Các cơ quan, 

đơn vị 

Phòng họp số 1 
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Chiều: Thường trực Thành ủy giao ban với lãnh 

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

tâm CT; Chủ tịch UBMT Tổ quốc Thành phố. 

TT, Các ban 

đảng, VP 

Phòng họp số 2 

 

05/thứ 3 

 Sáng: + Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

Nội chính năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 

2021. 

+ Tỉnh tổ chức Khởi công, khánh thành một số dự 

án chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII. 

- Chiều: Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển 

cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021). 

Chiều: Hội nghị tổng kết công tác QP - AN năm 

2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

 

- Ban Nội 

chính Tỉnh ủy 

 

- UBND tỉnh 

 

- VPĐĐBQH 

và HĐND 
  

BCHQS, CA 

TP 

- Hội trường 

Tỉnh ủy 

 

- Các địa phương 

liên quan 
 

- VPĐĐBQH và 

HĐND  

Trung tâm 

VHTP 
 

06/thứ 4 

Tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp 

loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

đánh giá, xếp loại các đồng chí Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh năm 2020 (Từ ngày 06-

08/01/2021).  

Cả ngày: Các Cụm ATLC-SSCĐ tổ chức tổng kết  

nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 

 

 

 

 

 

Các cụm 

 

Hội trường  

Tỉnh ủy 

 
 

Tại phường, xã 

07/thứ 5 

Chiều: Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, 

hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã 

hội, cộng tác viên Bản tin thành phố năm 2020. 

 

Ban T. Giáo 

 

TTCTTP 

08/thứ 6 

Chiều: Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

Tuyên giáo năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 

2021. 

 Hội trường TU 

09/thứ 7 

- Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2021, 

các nhiệm vụ Tết; phòng chống dịch Covid 19. 

- Kiểm tra xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

TT, UBND 

 

Tại các phường 

Tại các xã 

10/CN Nghỉ   

11/thứ 2 Sáng: Thường trực Thành ủy giao ban tuần. TT, VP Phòng họp số 1 

12/thứ 3 

Sáng: Tỉnh tổ chức Khởi công xây dựng nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại một số huyện. 

Chiều: Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 48-CT/TW 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm 

trong tình hình mới và tổng kết công tác quốc 

phòng - an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ 

năm 2021. 

 Hội trường TU 

13/thứ 4 

 Chiều: Tỉnh tổ chức Họp Ban Chỉ đạo xây dựng cơ 

sở tỉnh đánh giá nhiệm vụ năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021. 

 
Hội trường  

Tỉnh ủy 
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14/thứ 5 

Sáng: Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây 

dựng Đảng bộ tỉnh, hoạt động các đoàn công tác 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021. 

 
 Hội trường  

Tỉnh ủy 

15/thứ 6 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh 

tiếp công dân định kỳ  

Sáng: Công an thành phố tổng kết nhiệm vụ năm 

2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Ban Tiếp công 

dân tỉnh 

CATP 

- Trụ sở Tiếp dân 

tỉnh 

Hội trường 

CATP 

16/thứ 7 

- Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2021, 

các nhiệm vụ Tết; phòng chống dịch Covid 19. 

- Kiểm tra xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

TT, UBND 

 

Tại các phường 

Tại các xã 

17/CN Nghỉ   

18/thứ 2 Chiều: Thường trực Thành ủy giao ban tuần. TT, VP Phòng họp số 1 

19/thứ 3 

 Sáng: Tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng tỉnh 

đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tổng 

kết xây dựng nông thôn mới năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021. 

 

 Trung tâm Văn 

hóa - Điện ảnh 

tỉnh 

20/thứ 4 

Tiếp công dân định kỳ 

Đ ng chí Bí thư Thành ủy, đ ng chí Chủ tịch 

HĐND và đ ng chí Chủ tịch UBND Thành phố 

tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 

18/12/2019 của BCT.  

Chiều: Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám 

sát năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Ban Tiếp 

Công dân và 

các cơ quan 

đơn vị  
 

UBKT 

  

HT UBND TP 

 

 

Phòng họp số 2 

21/thứ 5 

Sáng: Tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy. 

 

 Chiều:Tỉnh tổ chức Họp Đoàn đại biểu Đảng bộ 

tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 

- Ban TG 

Tỉnh ủy 
 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

- Hội trường  

Tỉnh ủy 
 

- Phòng họp trực 

tuyến TU 

22/thứ 6 

 Sáng: - Tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt đội ngũ cán 

bộ, phóng viên, văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu trên 

địa bàn. 

        - Hội nghị BTV Thành ủy phiên thường kỳ 

tháng 01 cho ý kiến các nội dung theo chương 

tr nh công tác năm 2021. 

Chiều: - Hội nghị gặp mặt và đối thoại giữa người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền Thành phố với Bí 

thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng năm 

2020. 

- Họp Thường trực Hội đ ng nhân dân tỉnh. 

TT, 

UBNDTP, 

VP  

 

TT, UBND, 

BDV, VP 

- Hội trường 

Tỉnh ủy 

 

Phòng họp số 2 

 

 

HT Trung tâm 

VH – TT 

 

HĐND tỉnh 

23/thứ 7 
- Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2021, 

các nhiệm vụ Tết; phòng chống dịch Covid 19. 
TT, UBND 

Tại các phường 

Tại các xã 
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- Kiểm tra xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

24/CN Nghỉ   

25/thứ 2 

13AL 

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Từ ngày 25/01 

-02/02/2021). 

Văn phòng 

Tỉnh ủy 

Thành phố Hà 

Nội 

26/thứ 3 

14AL 
Chiều: Duyệt phát triển Đảng BTC Phòng họp số 2 

27/thứ 4 

15AL 
Sáng: Hội nghị Báo cáo viên Thành ủy tháng 01 

BTG, 

TTCTTP 

Hội trường 

TTCTTP 

28/thứ 5 

16AL 

Sáng: Tổng kết đánh giá hoạt động các ban chỉ 

đạo: Tôn giáo, Quy chế DCCS, Dân vận khéo và 

năm  2020. 

TT, BDV,VP Phòng họp số 2 

29/thứ 6 

17AL 

Sáng: Thường trực Thành ủy gặp mặt cán bộ cốt 

cán nghỉ hưu các thời kỳ nhân kỷ niệm 91 năm Ngày 

thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2020. 

Chiều: Lãnh đạo thành phố và Trưởng, Phó các 

phòng ban, đơn vị dâng hương nhân dịp kỷ niệm 

91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

và Tết nguyên Đán Tân sửu năm 2021 (Theo KH 

riêng của UBND TP) 

TT, BTC, VP 

 

 

 

UBNDTP 

 

Phòng họp số 2 

 
 

 

Tại các điểm 

dâng hương 
 

30/thứ 7 

18AL 

- Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2021, 

các nhiệm vụ Tết; phòng chống dịch Covid 19. 

- Kiểm tra xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

TT, UBND 

 

Tại các phường 

Tại các xã 

31/CN 

19AL 

- Hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày 

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2) 
  

 

 

Nơi nhận:                                                            BAN THƢỜNG VỤ THÀNH ỦY                                                                                               
 

- TT Tỉnh ủy (để b/c) 

- VP Tỉnh ủy; 
- 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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