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I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

Tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn 26-

HD/BTCTW về đại hội Đảng các cấp, phối hợp thực hiện nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc 

các cấp tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp từ công tác tuyên truyền, tổ chức các chương 

trình hành động, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện và công tác nhân sự phục 

vụ Đại hội Đảng cấp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

gắn với chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của các tổ chức thành viên 

trong tháng. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, làm giao thông nông 

thôn, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, quan tâm đời sống hộ 

nghèo, hộ gia đình chính sách, phối hợp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội 

gắn với lồng ghép tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả, hội nhập quốc tế” ở các địa phương; vận động Nhân dân chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao ý thức để phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra. 

Hướng dẫn MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiến hành giám sát, phản 

biện chuyên đề theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Quy định số 124-QĐ/TW 

quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và 

Nhân dân đối với với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, 

cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tiếp tục tuyên truyền, vận động và giám sát việc 

thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định của tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, 

về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…, gắn với việc thực 

hiện các tiêu chí rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận. 

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Ngày Nội dung công việc 
Người phụ trách, 

tham dự 
Địa điểm 

1 Nghỉ Chủ Nhật   



2 

Hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày truyền 

thống Bộ đội Biên phòng. 

Sáng:  07h 30’’: Lễ chào cờ 

 Sinh hoạt cơ quan, Chi bộ, Công đoàn. 

Chiều: Họp BTT. 

- BTT 

 

- CBCC CQ 

 

- BTT 

 

 

 

HT tầng 2 CQ 

3 

Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt 

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công 

tác thi đua và phát động phong trào thi đua cao 

điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Làm việc với MTTQ cấp huyện (từ ngày 03-

16/3/2020). 

 - Đ/c Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch 

 
 

 

- Các ban 

Tỉnh ủy 

4 Kiểm tra cơ sở 
Các đồng chí được 

phân công  

 

Các địa phương 

5 

 Sáng: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Chiều: - Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX và giao ban Thường trực 

Tỉnh ủy. 

- Họp Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo công 

tác gia đình. 

 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 
 

- Đ/c Thủy PCTTT 

- Phòng họp số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

- Phòng họp số 2, 

tầng 3, Tỉnh ủy 

 

- Sở VH TT và 

DL  

 

6 

- Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 

8/3. 

Sáng: Dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Thượng 

Lộc, huyện Can Lộc. 

Chiều: Làm việc với MTTQ thị xã Hồng Lĩnh. 

- CBCC CQ 

 

- Đ/c Đức PCT 
 

- BTT 

  

 

 

- Xã Thượng Lộc 
 

- Thị ủy Hồng 

Lĩnh 

7 
(Thứ Bảy) Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám 

sát. 

Chủ Nhật 

Đ/c Đức PCT Tỉnh ủy 

 

8 Nghỉ Chủ Nhật   

9 
Sáng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khởi công 

công trình khu vực phòng thủ.  

 Đ/c Đức PCT Huyện Hương 

Khê 

10 

Sáng: - Sơ kết Chương trình số 01/CTPH-

MTTQ-ĐTCTXH, ngày 11/01/2019 giữa 

MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội. 

- Họp nghe Đề án xã hội hóa một phần ngân 

sách để hỗ trợ đối tượng hộ nghèo thiếu hụt 

về nhà ở và đối tượng hộ nghèo thuộc nhóm 

bảo trợ xã hội. 

- BTT 

 

 

- BTT 

 

 

 

- HT tầng 2 CQ 

 
 

- Sở LĐ, TB và 

XH 

 

 

 



Chiều: Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh 

hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần 

thứ 15, năm 2020.  

- Đ/c Chủ tịch - Sở GD và ĐT 

11 

Sáng: - Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

- Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3 

năm 2020. 

Chiều: Họp Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

- Đ/c Chủ tịch 

 

- Ban TĐ - KT 

tỉnh 

 
 

- Phòng họp số 2, 

tầng 3, Tỉnh ủy 

12 
Dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Hương Trạch, 

huyện Hương Khê. 
 Đ/c Chủ tịch 

Hội trường xã 

Hương Trạch 

13 Làm việc với các Hội đồng tư vấn   BTT HT tầng 2 CQ 

14-15 Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật   

16 

Sáng: - Tiếp công dân định kỳ với Đồng chí 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh.  

 - Họp Ban Chỉ đạo Nghiên cứu, biên soạn cuốn 

sách “Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ Đại hội”. 

- Đ/c Đức PCT 

 

 

- Đ/c Chủ tịch 

- Trụ sở Tiếp 

công dân tỉnh 

 

- Phòng họp số 2, 

tầng 3, Tỉnh ủy 

17 
 Sáng: Họp bổ cứu về Đại hội điểm cấp xã. Đ/c Chủ tịch Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

 

18 

 Sáng: - Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX và giao ban Thường trực 

Tỉnh ủy. 

- Làm việc với huyện Kỳ Anh về huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới. 

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực 

HĐND tỉnh nghe Đề án sắp xếp hệ thống 

trường học trên địa bàn tỉnh. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

- Phòng họp số 2, 

tầng 3, Tỉnh ủy 

 

- VP BĐP NTM 

 

- Phòng họp số 2, 

tầng 3, Tỉnh ủy 

19 

 Chiều: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 

Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp 

đến năm 2030, tầm nhìn 2045; nghe báo cáo 

việc thực hiện Thông báo số 677-TB/TU về 

sắp xếp các tổ chức hội quần chúng đặc thù trên 

địa bàn tỉnh. 

 Đ/c Chủ tịch Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

20 

Sáng: Giao ban công tác Mặt trận quý I 

Chiều: - Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy 

 

- Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

- BTT 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

- Đ/c Đức PCT 

- HT tầng 2 CQ 

- Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

- Hiệp Hội DN 

tỉnh 



21 

(Thứ bảy) Sáng: Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh cho ý kiến Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, lập quy 

hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 

đến năm 2050 và Dự thảo Báo cáo Chính trị 

Đại hội lần 5. 

 

 

 Đ/c Chủ tịch 
Hội trường số 2, 

tầng 6, Tỉnh ủy 

22 Nghỉ Chủ Nhật   

23 

Sáng:  Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX và Thường trực Tỉnh ủy 

giao ban tuần. 

- Chiều: Duyệt nội dung Đại hội chi bộ cơ 

quan MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

- Chi ủy 

Phòng họp số 2, 

tầng 3, Tỉnh ủy 

24 
Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XVII (Cả ngày). 
 Đ/c Chủ tịch 

Hội trường 

UBND tỉnh 

25 
Làm việc với Ủy ban Đoàn kết Công giáo 

tỉnh 

 BTT HT tầng 2 CQ 

26 

- Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh. 

Chiều: Nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo 

kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của 

Đoàn công tác số 2 về phòng, chống tham 

nhũng và giao ban các cơ quan Khối nội 

chính. 

- BTT 

 

- Đ/c Đức PCT 

 

- Phòng họp số 2, 

tầng 3, Tỉnh ủy 

 

27 Chiều: Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh.  Đ/c Chủ tịch 
Hội trường Bộ 

CHQS 

28-29 Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật 

 

 

  

30 

Chiều: Họp Ban Chỉ đạo 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 

31 
Sáng: Khai mạc Đại hội Hội Khuyến học tỉnh 

lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 Đ/c Chủ tịch 

Hội trường số 1, 

tầng 2, 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. 
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