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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019 
 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nước chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân toàn dân tộc”, Ngày Nhà giáo Việt Nam …; đẩy mạnh 

sản xuất vụ Đông, xây dựng Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2020; tập trung cao độ 

công tác kiểm tra, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; chủ động phòng, chống 

thiên tai; triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2026.   

- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tập trung vận 

động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019; chăm lo đời 

sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai rà soát làm nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính 

sách có hoàn cảnh khó khăn. 

- Phối hợp triển khai Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ 

về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; chủ động nắm 

chắc, dự báo sát đúng tình hình; kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật 

tự; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông. Thực hiện 

tốt công tác tiếp công dân; phối hợp giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo. 

- Phối hợp quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11; Nghị quyết Đại 

hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Kết luận 

60-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 26-HD/BTCTW về đại hội Đảng các cấp. Tiếp 

tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ 

máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 

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

về kiểm soát quyền lực, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Vận động Nhân dân giám sát công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. 

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày Nội dung công việc 
Người phụ trách, 

tham dự 
Địa điểm 

1 
Sáng: - 07h 30’’: lễ chào cờ 

- Sinh hoạt cơ quan, Chi bộ, Công đoàn. 

- Họp Ban Thường trực 

 

- CBCC CQ 

- BTT  

 HT tầng 2 CQ 

2-3 Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật   



4 

Sáng: - 7h30 họp kiện toàn các Hội đồng tư vấn 

của Ủy ban MTTQ tỉnh. 

- 9h30 họp tổng kết và báo cáo kết quả giám sát 

“Việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn 

thực phẩm”. 

- BTT, lãnh đạo các 

ban, Văn phòng 

 

- BTT 

 

 HT tầng 2 CQ 

5 

Sáng: - Họp BCĐ xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP 

tỉnh. 

- Từ ngày 05/11/2019 đến 11/12/2019: Đồng chí 

Chủ tịch tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh tại Học viện Quốc phòng. 

Đ/c Đức PCT 

 

Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

 

 

 

6 

Sáng: - Hội nghị giao ban công tác báo chí. 

- Hội nghị Giao ban Cụm thi đua các tỉnh, thành 

phố phía Bắc, đánh giá kết quả hoạt động của 

UBĐKCG Việt Nam các tỉnh, thành phố. 

- Đ/cThủy PCTTT 

- Đại diện BTT 

- Hội trường số 

2, tầng 6, Tỉnh 

ủy 

- Hải Phòng 

7 

- Tập huấn công tác Mặt trận (cả ngày) 

- Sáng: Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL và 

triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt 

Nam năm 2019. 

- Chiều: Làm việc với Đoàn giám sát Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam về giám sát môi trường. 

 

- Đại diện BTT 

 

- Đại diện BTT 

 

- Đ/c Đức PCT 

 

- Huyện Kỳ Anh 

- Sở Tư pháp 

 

- Các địa 

phương, đơn vị 

 

8 
Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ 

quan trong Khối nội chính. 
Đ/c Đức PCT 

Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

9-10 

Thứ Bảy: Sáng: Kỷ niệm 30 năm Ngày thành 

lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi 

đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” lần thứ VI 

giai đoạn 2014 -2019. 

Chủ Nhật: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến 

sỹ lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động 

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”tại các địa 

phương. 

Đ/c Thủy PCTTT 
 Hội trường 

BCHQS tỉnh 

CBCC cơ quan Các địa phương 

11 
Đi cơ sở.  Các đồng chí được 

phân công 
Các địa phương 

12  
Sáng: Họp BCĐ Đổi mới giáo dục và Đào tạo 

Hà Tĩnh. 
Đ/c Thủy PCTTT 

 

Sở GD &ĐT 

 

13 

 

Chiều: Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh. 

 Đ/c Đức PCT Các địa phương 



14  
Từ ngày 14 đến 20/11: Các đại biểu HĐND tỉnh 

tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 12.  

 Các đồng chí được 

phân công 

Các địa phương, 

đơn vị 

15 

Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ 

(cả ngày). 

 Đ/c Đức PCT Trụ sở TCD tỉnh 

 

16-17 

Thứ Bảy, Chủ Nhật: Cán bộ, công chức, viên 

chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia các 

hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộc”tại các địa phương. 

 

CBCC cơ quan 

 

Các địa phương 

18 

Hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn 

kết toàn dân tộc” (18/11/1930 - 18/11/2019). 

Chiều: Hội nghị giao ban và tập huấn cụm thi đua 

hội LHPN các tỉnh Bắc Trung bộ.  

- CBCC cơ quan 

 

 

- Đc Thủy PCTTT 

 

 

 Hội trường       

 Khách sạn 

 Sailing 

19  Tập huấn công tác Mặt trận (cả ngày).  Đại diện BTT Huyện Đức Thọ 

20 

- Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11). 

Sáng: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh TXCT. 

Chiều: Họp Tổ Công tác kiểm tra, chỉ đạo, giải 

quyết đất đai cho các cơ sở tôn giáo. 

- Đại diện BTT 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

- Đ/c Đức PCT 

- Sở GD&ĐT 

- Các địa 

phương, đơn vị 

- Sở TN&MT 

21 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 11 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, 

quy định của Trung ương mới ban hành theo Kế 

hoạch 201-KH/TU (cả ngày).  

 

 Các đồng chí BTT 

Hội trường số 1, 

tầng 2, Tỉnh ủy 

22 

Sáng: Lễ phát động Tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2019. 

Chiều: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy. 

 

- Đ/c Đức PCT 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

 

- Sở Y tế 

-Hội trường số 

2, tầng 6, Tỉnh 

ủy 

23-24 Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật   

 

      

25 

Sáng: - Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy họp giao ban với phó bí thư thường trực các 

huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về công 

tác xây dựng đảng ở cơ sở. 

- Tập huấn công tác Mặt trận (cả ngày). 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

 

- Đại diện BTT 

 

 

-Hội trường số 

2, tầng 6, Tỉnh 

ủy 

- Huyện Hương 

Khê 

 

 



26  

- Tập huấn công tác Mặt trận (cả ngày). 

 

Chiều: Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực 

hiện Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 

Chính phủ. 

- Đại diện BTT 

 

- Đ/c Đức PCT 

- Huyện Hương 

Sơn 

- Công an tỉnh 

27 

Sáng: - Họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn 

năm 2020 và Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. 

- Hội nghị tổng kết hoạt động các Ban chỉ đạo Thi 

hành án dân sự năm 2019 và triển khai công tác 

năm 2020. 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

- Đ/c Đức PCT 

-Hội trường số 

2, tầng 6, Tỉnh 

ủy 

- Cục THADS 

28 
Sáng: Hội nghị sơ kết Chỉ thị 07 của Bộ Công an 

về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trong cơ quan, doang nghiệp, nhà trường”. 

 Đ/c Thủy PCTTT 

 

 

Công an tỉnh 

29 
Sáng: Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh lấy phiếu tín 

nhiệm đối với nhân sự đủ điều kiện về tuổi tái cử 

cấp ủy và nhân sự được quy hoạch BCH Đảng bộ 

tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

 Đ/c Thủy PCTTT 
Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

30 Nghỉ Thứ Bảy 

 

  
 

Nơi nhận:                                                            ỦY BAN MTTQ TỈNH HÀ TĨNH 
- Văn phòng MTTQ Trung ương; 

- Văn phòng TU, Văn phòng Đoàn  

   ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- MTTQ các huyện, tx, tp; 

- Chánh, Phó CT; CBCC cơ quan. 

- Lưu: VP, VT. 

 


		ubmattrantoquoc@hatinh.gov.vn
	2019-11-04T14:55:57+0700




