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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2020 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực 

hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng 

kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước gắn với thực hiện Chỉ thị 42 của 

Tỉnh ủy; tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động các phương án phòng, chống 

dịch bệnh; phòng chống hạn hán, phòng chống cháy rừng; đảm bảo tình hình an 

ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Tiếp tục tham mưu phân bổ nguồn vận động của các tổ chức, cá nhân ủng 

hộ phòng chống dịch Covid-19; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 

để các tầng lớp nhân dân an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và 

tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trong phòng chống Covid-19. 

- Nâng cao chất lượng thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”; phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách 

hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. 

- Tiếp tục phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU 

ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng 

Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2025 và những năm tiếp theo”; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống 

của người đứng đầu theo Quy định 124/QĐ-TW. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2020 của Trung ương, của tỉnh; 

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. 

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm 

1 

Sáng: + Chào cờ, sinh hoạt cơ quan. 

+ Hội nghị giao ban trực tuyến toàn 

quốc sơ kết công tác tổ chức xây 

dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020. 

+ Tọa đàm khoa học “Xây dựng tiềm 

lực chính trị - tinh thần khu vực phòng 

thủ tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu 

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 

+ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 

đảm bảo ANTT, ATGT quý II. 

- CBCC CQ 

 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

- Đ/c Đức PCT 

 

 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

- HT tầng 2 CQ 

 

- Tỉnh ủy 

 

 

- Hội trường Bộ Chỉ 

huy QS tỉnh 

 

 

- UBND tỉnh 



2 

- Sáng: Hội nghị Đảng bộ Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Chiều: Hội nghị trực tuyến Ban Tổ 

chức Trung ương góp ý dự thảo quy 

chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng. 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

- Đ/c Chủ tịch 

 

Tỉnh ủy 

3 

- Sáng: Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh đánh giá tình hình, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, công tác xây 

dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020. 

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy duyệt Đại hội Đảng bộ Thị xã 

Hồng Lĩnh. 

 

 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

Tỉnh ủy 

4 

Thứ Bảy: 

Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thống nhất danh sách tái cử, các nội 

dung để thực hiện quy trình tái cử cấp 

ủy tỉnh và các chức danh liên quan 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận dự 

thảo Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng 

bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX. 

 

 

 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

 

Tỉnh ủy 

5 Nghỉ Chủ nhật   

6 

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

duyệt Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh. 

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện 

Hương Sơn. 

 

 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

 

Tỉnh ủy 

7 

- Sáng: + Dự Đại hội Hội Liên hiệp 

Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

- Chiều: Các hội nghị thực hiện quy 

trình 5 bước nhân sự tái cử cấp ủy tỉnh 

và các chức danh liên quan nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

- Đ/c Chủ tịch 

- UBND tỉnh 

 

 

- Tỉnh ủy 

8 

 

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVII (Từ ngày 08 - 10/7/2020). 

 

Đ/c Chủ tịch, Đ/c 

PCTTT 

 

UBND tỉnh 

 

 

9 

 Sáng: + Khai mạc Đại hội Đảng bộ 

huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

  + Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ 

đội Biên phòng tỉnh. 

 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

- Huyện Vũ Quang 

 

 

-  Bộ đội BP tỉnh 

10 

Chiều: Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh góp ý dự thảo Báo cáo 

kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

Tỉnh ủy 



11 

Thứ Bảy:  

- Sáng: + Họp Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy duyệt Đại hội Đảng bộ thành phố 

Hà Tĩnh. 

+ Khai mạc Đại hội Cháu ngoan Bác 

Hồ toàn tỉnh lần thứ 12. 

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện 

Đức Thọ; Họp Tiểu ban Nhân sự rà 

soát, sàng lọc, thống nhất danh sách và 

các nội dung để thực hiện quy trình 

nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh 

và các chức danh liên quan nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

 

- Đ/c Chủ tịch 

 

- Tỉnh ủy 

 

 

- Trung tâm VH - ĐA 

tỉnh 

 

- Tỉnh ủy 

12 
Chủ nhật:  

Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt 

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê. 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

Tỉnh ủy 

13 

Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thống nhất danh sách nhân sự tham gia 

lần đầu cấp ủy tỉnh và các chức danh 

liên quan nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

- Đ/c Chủ tịch và 

Đ/c Thủy PCTTT 

 

 

- Tỉnh ủy 

 

 

 

- UBND tỉnh 

14 

- Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày 

truyền thống lực lượng thanh niên 

xung phong Việt Nam. 

- Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. 

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Lộc 

Hà. 

 

- BTT 

 

 

- Đ/c Chủ tịch và 

Đ/c Thủy PCTTT 

 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

- UBND tỉnh 

 

 

- Tỉnh ủy 

15 

- Sáng: Tiếp công dân 

- Chiều: Chi bộ tổ chức hội nghị 

sinh hoạt chuyên đề nắm tình hình 

nhân dân. 

- Đại diện BTT 

 

- Chi bộ 

- Trụ sở Tiếp dân tỉnh 

 

- HT tầng 2 CQ 

16 

 

 

 

 

 

 

 

- Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ thị xã 

Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ 

Anh. 

 

 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

 

 

- Thị xã Kỳ Anh 

 

 

- Tỉnh ủy 

 

 

 

 17 

- Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ Công 

an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Chiều: Ban Chỉ đạo 35 sơ kết hoạt 

động 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

- Công an tỉnh 

 

 

- Tỉnh ủy 

18 
Thứ Bảy: Đi dâng hương tại Nghĩa 

trang liệt sĩ Trường Sơn. 

Đ/c Chủ tịch Tỉnh Quảng Trị 



19 Nghỉ Chủ nhật   

20 
Sáng: Hội nghị điển hình tiên tiến 

giai đoạn 2015-2020. 

BTT KS Công đoàn 

21 

Sáng: Đi dâng hương tại một số nghĩa 

trang và khu di tích lịch sử trên địa 

bàn tỉnh. 

Đại diện BTT Các địa phương 

22 

Sáng: Kỷ niệm 60 năm Ngày thành 

lập ngành Kiểm sát nhân dân 

(26/7/1960 - 26/7/2020) 

Đ/c Đức PCT Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh 

23 
Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ huyện 

Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Đ/c Chủ tịch Huyện Cẩm Xuyên 

24 

- Sáng: Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 

số 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tổ chức phong trào thi đua lập thành 

tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. 

- Chiều: Các hội nghị thực hiện quy 

trình 5 bước nhân sự lần đầu tham gia 

cấp ủy tỉnh và các chức danh liên quan 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tối: Chương trình nghệ thuật đặc 

biệt Kỷ niệm 52 năm Chiến thắng 

Đồng Lộc.   

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

 

 

 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

- Đ/c Chủ tịch 

- Tỉnh ủy 

 

 

 

 

- Tỉnh ủy 

 

 

 

- Ngã ba Đồng Lộc 

25-26 Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật   

27 

- Sáng: Khai mạc Đại hội Đảng bộ 

huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

- Chiều: Thường trực Tỉnh ủy giao 

ban với Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và 

giao ban tuần. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

- Đ/c Chủ tịch, các 

PCT 

- Huyện Hương Sơn 

 

 

 

- Tỉnh ủy 

28 

- Sáng: Khai mạc Đại hội Đảng bộ 

thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

- Chiều: Họp Ban Chỉ đạo nông thôn 

mới, đô thị văn minh, giảm nghèo 

bền vững và OCOP tỉnh. 

 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

- Đ/c Chủ tịch 

- Thị xã Hồng Lĩnh 

 

 

 

- Tỉnh ủy 

29 

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thống nhất phương pháp, cách thức 

tiến hành công tác nhân sự chủ chốt 

và các chức danh khác. 

- Chiều: Họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm 

255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 

năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn 

Du. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

- Đ/c  Chủ tịch 

- Tỉnh ủy 

 

 

 

- Tỉnh ủy 



30 

- Sáng: + Dự Đại hội Đảng bộ huyện 

Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

+ Dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Chiều: Hội nghị Tổng kết công tác 

kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 

2020. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

- Đ/c Thủy PCTTT 

 

 

- Đ/c  Đức PCT 

- Huyện Hương Khê 

 

- UBND tỉnh 

 

 

- Tỉnh ủy 

31 
 Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ thành 

phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

Đ/c Chủ tịch, Đ/c 

PCTTT 

Thành phố Hà Tĩnh 

Nơi nhận:                                                                                                        ỦY BAN MTTQ  

- 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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