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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2019 
 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp tuyên truyền đoàn viên, hội viên và 

các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; sản xuất vụ Đông năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất 

nông nghiệp năm 2020; Vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh; chủ động phòng, chống thiên tai.  

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt 

Nam (6-12-1989 / 6-12-2019). 

- Phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị, dư luận của các tầng lớp nhân dân; chuẩn bị nội dung 

công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền báo cáo tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh 

khoá XVII và hội đồng nhân dân các cấp; tham gia giám sát công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực; quản lý thị trường.  

- Chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt 

chính sách với người có công. Phối hợp thực hiện các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông trước Tết Dương lịch và Tết nguyên đán Canh Tý 2020. 

Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp, giám sát việc xử lý các vụ việc phức tạp, giải quyết dứt điểm, 

đúng quy định khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Phối hợp triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, các nghị quyết 50, 51, 52 của 

Bộ Chính trị. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, 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.  

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày Nội dung công việc 
Người phụ trách, 

tham dự 
Địa điểm 

1 
 

Nghỉ Chủ Nhật  

    

2 
Sáng: - 07h 30’’: Lễ chào cờ 

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

 

 

CBCC CQ 

 

 

 

 

 

HT tầng 2 CQ 

3 
Làm việc với Ban chỉ đạo giám sát bảo vệ môi trường Ban 

Thường trực Ủy ban MT Tổ quốc Việt Nam. 

 

 Đ/c Đức PCT 
Các đơn vị,  Sở 

TN-MT 

4 

 

Đi kiểm tra cơ sở. 

 Các đồng chí được 

phân công 
Các địa phương 



5 
 

Đi kiểm tra cơ sở. 

 Các đồng chí được 

phân công 
Các địa phương 

6 

Sáng:  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự nghe quy trình sắp xếp 

cán bộ các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập ở các huyện 

Đức Thọ, Hương Sơn (cả ngày). 

Chiều: Tham dự sự kiện giao lưu Việt Nam - Lào. 

- Từ ngày 6 - 16/12 tham gia thẩm định mức độ các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu đợt 2 năm 2019. 

 

- Đ/c Đức PCT 

- BTT, lãnh đạo các 

ban, Văn phòng 

- Huyện Đức 

Thọ, Hương Sơn 

- Thành phố 

Vinh, Nghệ An 

- Các địa phương 

7-8 Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật    

9 

Sáng: - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự nghe quy trình sắp xếp 

cán bộ các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập ở các huyện 

Thạch Hà, Cẩm Xuyên (cả ngày). 

 - Họp Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình tỉnh. 

 

 

 

 

- Đ/c Đức PCT 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

 

 

- Huyện Thạch 

Hà, Cẩm Xuyên 

- Sở Y tế 

 

10 Đi kiểm tra cơ sở. Các đồng chí được 

phân công 
Các địa phương 

11 Sáng: Hội nghị công tác tuyển giao quân năm 2020. Đ/c Đức PCT Bộ CHQS tỉnh 

12  

Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về dự 

thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX. 

Chiều: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ sáp 

nhập đơn vị hành chính cấp xã. 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

 

Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy  

13-15 
 

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. 

 

Đ/c Chủ tịch, các đ/c 

PCT  

Hội trường 

UBND tỉnh 

16 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 

và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân 

định kỳ (cả ngày). 

 

 Đ/c Đức PCT, đại 

diện Ban DCPL-

TGDT 

Trụ sở Ban Tiếp 

Công dân tỉnh  

17-18 
Hội nghị giao ban cụm thi đua Bắc Trung Bộ. BTT, các ban, Văn 

phòng 

Hà Tĩnh  

19 

Sáng: Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và báo cáo 

viên Tỉnh ủy năm 2019. 

Chiều: Hội nghị tổng kết công tác báo chí và trao giải Búa 

Liềm vàng năm 2019. 

- Từ ngày 19-23/12 chúc mừng Lễ Giáng sinh - Noel 

2019. 

 

- Đc Thủy PCTTT 

 

 

- BTT, các ban, Văn 

phòng 

 

Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

20  

Sáng: Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt 

Nam, 30 năm Ngày hội QPTD và gặp mặt cán bộ cao cấp 

quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. 

Chiều:  Kiểm Đảng đoàn, BTT, Chi ủy năm 2019. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

- BTT, Chi ủy 

 

- Trung tâm 

VHĐA tỉnh 

 

- HT tầng 2 CQ 



21 

Thứ Bảy: Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tối: Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Can Lộc và đón 

nhận Bằng công nhận Huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM. 

Đ/c Chủ tịch - Hội trường số 2 

tầng 6, Tỉnh ủy  

- Huyện Can Lộc 

22 Nghỉ Chủ Nhật   

23 

Sáng: - Hội nghị tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 

năm 2019. 

Chiều: - Họp Thường trực BCĐ nông thôn mới, đô thị văn 

minh, giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh. 

 

 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

 

 

 

 Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

 

24 

Sáng: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai 

chương trình hành động năm 2020. 

Chiều: Tổng kết chi bộ năm 2019, triển khai nhiệm vụ 

năm 2020. 

 

- BTT, các ban, Văn 

phòng 

 

- Toàn thể đảng viên 

- Hội trường lớn 

MTTQ tỉnh 

 

- HT tầng 2 CQ 

 

      

25 

 

Sáng: - Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2019. 

- Họp Tổ Công tác kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết đất đai cho 

các cơ sở tôn giáo. 

  

- Đ/c Chủ tịch 

 

- Đ/c Đức PCT 

 

 

-Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

- Sở TN-MT 

 

 

26  

- Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.  

Chiều: - Tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2019, triển 

khai nhiệm vụ năm 2020. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

 

- Hải Phòng 

- LM HTX tỉnh 

 

 

27 
Chiều: Tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 

2019. 

 Đ/c Đức PCT 

 
Sở TN-MT 

28 

Thứ Bảy: 

Chiều: 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 Chủ tịch 

 

 

Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

29 
 

Nghỉ Chủ Nhật 
 

  

30 
Ngày 30, sáng 31/12: Hội nghị trực tuyến Chính phủ 

(cả ngày 30/12 đến hết buổi sáng ngày 31/12/2019). Đại diện BTT 
Trung tâm CB 

tỉnh 

31 

Chiều: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến 

về dự thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX. 

Đ/c Chủ tịch Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

 

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
	2019-12-04T10:38:44+0700




