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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH UỶ HÀ TĨNH 

* 

Số 327 - TB/Th.U                   

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

      TP. Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Môṭ số nôị dung chủ yếu Thƣờng trƣc̣, Ban Thƣờng vu ̣Thành ủy  

điṇh hƣớng chỉ đaọ trong tháng 11 năm 2022 

----- 

Căn cứ Quy chế làm viêc̣ của Ban Chấp hành Đảng bô ̣thành phố nhiệm kỳ 

2020 - 2025 và Chương trình công tác năm 2022; trong tháng 11 năm 2022 

Thường trưc̣ , Ban Thường vu ̣Thành ủy tổ chức các phiên hop̣  thường kỳ và điṇh 

hướng chỉ đaọ môṭ số nôị dung sau: 

I. NỘI DUNG HÔỊ NGHI ̣GIAO BAN THƢỜNG TRƢC̣ THÀNH ỦY 

TT Nội dung 
Đơn vị  

chuẩn bị 

Chỉ đạo thực 

hiện 

I. Lĩnh vực Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 

1.  

Báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch phát triển 

thương mại dịch vụ, logistic, các mô hình nông 

nghiệp đô thị gắn với dịch vụ du lịch sinh thái 

(hằng tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

2.  
Báo cáo tiến độ công tác thu ngân sách (hằng 

tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

3.  

Báo cáo tiến độ công tác xây dựng cơ bản; hạ 

tầng chiến lược (Dự án quy hoạch, chỉnh trang 

Hào Thành, đường vành đai phía Đông, dự án 

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông 

và phía Tây, dự án ODA...) (hằng tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

4.  

Báo cáo tiến độ điều chỉnh Quy hoạch chung 

thành phố và vùng phụ cận; tiến độ đề án mở 

rộng địa giới hành chính Thành phố (hằng 

tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

5.  
Báo cáo tiến độ công trình thuộc chương trình 

mục tiêu (hằng tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

6.  

Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư 

công năm 2022; tình hình các dự án thu hút đầu 

tư trên địa bàn thành phố (hằng tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

7.  
Báo cáo công tác chăm sóc cây xanh đô thị 

(hằng tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

8.  

Báo cáo tiến độ xử lý các khu đất, trụ sở của 

các cơ quan, đơn vị không sử dụng, khu tập 

thể cũ trên địa bàn đã xuống cấp, hư hỏng (hằng 

tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

9.  
Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về đất đai; 

kết quả thực hiện dự án đo vẽ bản đồ, xây dựng 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 
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cơ sở dữ liệu đất đai và kết quả xử lý các trường 

hợp lấn chiếm đất công (hằng tuần). 

10.  
Báo cáo tình hình xây dựng phường đạt chuẩn 

văn minh đô thị, xã nông thôn mới (hằng tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

11.  

Báo cáo tình hình xây dựng trường học hạnh 

phúc, dinh dưỡng học đường, hệ sinh thái giáo 

dục… (hằng tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

12.  

Báo cáo công tác cải cách hành chính; thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

(hằng tuần). 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

13.  
Báo cáo tình hình quản lý Nhà nước về tôn giáo 

(hằng tuần) 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

14.  
Báo cáo nội dung thành lập phường đối với các 

xã (hằng tuần) 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

15.  

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc  phòng 

- an ninh năm 2022; phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2023. 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

16.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

năm 2022, phương án phân bổ dự toán ngân 

sách năm 2023; tình hình thực hiện các dự án 

của các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố năm 

2022; tiến độ thực hiện các công trình xây dựng 

cơ bản 2022, kế hoac̣h sử duṇg đất năm 2023.  

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

17.  

Dự thảo Kế hoạch (nội dung) kỳ họp cuối năm 

HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

HĐND 

thành phố 

Thường trực 

HĐND TP 

II. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

1.  
Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ năm 2022 (hằng tuần). 

Ban Tổ 

chức 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

2.  
Dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

năm 2023. 

Ban Tổ 

chức 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

3.  
Dự thảo Kế hoạch luân chuyển cán bộ 2022 – 

2025. 

Ban Tổ 

chức 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

4.  Duyệt phát triển đảng viên tháng 11/2022 
Ban Tổ 

chức 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

5.  

Dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy ban 

Kiểm tra Thành ủy.  

Ban Tổ 

chức, 

UBKT 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

6.  

Hướng dẫn lấy phiếu nhận xét, đánh giá của 

nhân dân đối với cán bộ diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; 

lấy phiếu đánh giá đảng viên sinh hoạt theo quy 

định 213 của BCT.  

Ban Tổ 

chức 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

7.  

Kế hoạch tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 

tháng 7/11/2022 cho đảng viên nhận Huy hiệu 

Đảng 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75 tuổi đảng trong 

toàn Đảng bộ thành phố. 

Ban Tổ 

chức 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  
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8.  
Kế hoạch giao ban với đảng ủy, chi ủy cơ sở 

khối doanh nghiệp. 

Ban Tổ 

chức 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

9.  
Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban 

Thường vụ Thành ủy năm 2022. 

Ban Tổ 

chức 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

10.  
Kế hoạch giao ban khối Khoa giáo quý IV năm 

2022. 

Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

11.  

Báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo Bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng cấp thành phố 

(BCĐ 35) (hằng tuần). 

Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

12.  
Báo cáo kết quả triển khai các nội dung chủ đề 

năm 2022 về văn hóa, giáo dục (hằng tuần). 

Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

13.  
Báo cáo tình hình hoạt động các tôn giáo trên 

địa bàn thành phố (thường xuyên) 

Ban Dân 

vâṇ 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

14.  

Báo cáo tình hình tư tưởng của các tầng lớp 

nhân dân, giải quyết những vấn để nổi cộm, 

mới phát sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền 

theo quy định (hằng tuần). 

Ban Dân 

vâṇ 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

15.  
Kế hoạch giám sát xây dựng mô hình “Dân vân 

khéo”. 

Ban Dân 

vâṇ 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

16.  

Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của 

BTV Thành ủy; dự thảo Chương trình kiểm tra, 

giám sát của UBKT Thành ủy năm 2023. 

UBKT  
Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

17.  
Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại cấp thành 

phố lần 2 năm 2022.  

Ban Dân 

vận 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

18.  
Chương trình công tác tháng 11 và Thông báo 

công việc trong tâm BTV Thành ủy tháng 11. 
Văn phòng 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

 

II. NỘI DUNG HÔỊ NGHI ̣BAN THƢỜNG VU ̣THÀNH ỦY 
 

TT Nội dung 
Đơn vị 

chuẩn bị 

Chỉ đạo thực 

hiện 

1.  

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc  phòng 

- an ninh năm 2022; phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2023. 

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

2.  

Nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách năm 2022, phương án phân bổ 

dự toán ngân sách năm 2023; tình hình thực 

hiện các dự án của các nhà đầu tư trên địa bàn 

thành phố năm 2022; tiến độ thực hiện các công 

trình xây dựng cơ bản 2022; kế hoac̣h sử duṇg 

đất năm 2023.  

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

3.  

Nghe và cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch nâng 

cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân 

dân trên địa bàn thành phố.   

UBND 

thành phố 

Lãnh đạo 

UBNDTP 

4.  

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ 

quốc trong tình hình mới”. 

Đảng ủy 

Quân sự 

Đảng ủy 

Quân sự 
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5.  

Tổng kết và trao giải cuộc vận động “Đồng 

hành xây dựng thành phố Hà Tĩnh phát triển 

giàu mạnh, văn minh”. 

Ban Tuyên 

giáo 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư 

6.  Báo cáo công tác cán bộ 
Ban Tổ 

chức 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  

7.  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023. 
Ban Tổ 

chức 

Đ/c Dương Tất 

Thắng, Bí thư  
 

* Lưu ý: Ngoài các nôị dung nêu trên , trong quá trình thưc̣ hiêṇ , các đơn vị 

chủ động đề xuất nội dung xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực , Ban Thường vu ̣

Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bô ̣thành phố (qua Văn phòng Thành ủy) để bố trí 

lịch bổ sung. 

Các tổ chức, cá nhân liên quan chuẩn bị nội dung, xây dựng báo cáo bằng văn 

bản gửi Thường trực Thành ủy (qua Văn phòng ) trước 03 ngày khi tổ chức hội 

nghị (thời gian tổ chức các Hội nghị cụ thể theo Chương trình công tác tháng 

11/2022). 

Trong quá trình chỉ đaọ , tổ chức thưc̣ hiêṇ , Thường trưc̣ , Ban Thường vu ̣

Thành ủy sẽ điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể./. 

 Nơi nhận: 
 - Các đ/c: Bí thư, PBT Tỉnh ủy (B/c), 

 - TTr Thành ủy, HĐND, UBND TP, 

 - Các phòng ban, ngành, đơn vị; MTTQ 

   và các đoàn thể Thành phố, 

 - Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 

 - Các đ/c Thành ủy viên, 

 - Lưu VT. 

T/L BAN THƢỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 

 

Trƣơng Đình Dũng 
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