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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  HUYỆN UỶ ĐỨC THỌ                               

                     *                                                 Đức Thọ, ngày 26  tháng 4  năm 2019 
 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

 CẤP ỦY - CHÍNH QUYỀN THÁNG 5 NĂM 2019 
 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019). 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách, cải cách hành 

chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Đẩy nhanh công tác giải 

phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là cầu đường bộ Thọ Tường, đường cao 

tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Đức Thọ. 

- Chỉ đạo thu hoạch nhanh vụ Xuân; chuẩn bị các điều kiện triển khai kế hoạch 

sản xuất vụ Hè Thu; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng 

cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, hạn hán, phòng, chống cháy rừng. 

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm; đảm bảo an sinh xã hội. 

Chỉ đạo chuẩn bị tổng kết năm học 2018 - 2019. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác tiếp công dân; 

tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung 

ương, của tỉnh, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sáp nhập xã. 

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2019 của 

Trung ương và Chuyên đề của tỉnh “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân 

chủ, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; các quy định về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày Nội dung công việc Cơ quan 

Chuẩn bị 

Lãnh đạo 

Chủ trì 

01 Nghỉ Lễ Quốc tế lao động   

02 

Thứ 5 

Sáng: Chào cờ đầu tháng 

Chiều: Giao ban Thường trực Huyện ủy 

Từ ngày 02 - 07: Thi tuyển giáo viên Tiểu học 

Các cơ quan, đơn vị 

Văn phòng 

Phòng GD-ĐT, Cơ 

quan TC - NV 

 

Đ/c Bí thư 

Đ/c Đức-PCT 

03 Sáng:  - Lễ phát động Tháng công nhân năm 2019 Phòng LĐTB-XH Đ/c Đức-PCT 
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Thứ 6           - Sinh hoạt chi bộ khối cơ quan   

Chiều:  Đi cơ sở 

Các cơ quan 

04 

Thứ 7 

                Làm bù nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 

Sáng:  Họp triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng thủ 

2019  

Chiều: Lễ công bố Quyết định điều công an chính quy 

về làm công an xã 

 

BCH Quân sự 

 

Công an huyện 

 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

 

05 CN Nghỉ   

06 

Thứ 2 

Huyện tiếp công dân định kỳ 

 

Sáng: - Họp UBND tỉnh nghe kinh tế xã hội tháng 4. 

            - Đ/c Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra dự án thủy lợi 

Ngàn Trươi- Cẩm Trang 

            - Họp BCĐ Thi hành án huyện. 

Chiều:  Duyệt Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 

2024 

Văn phòng 

 

Văn phòng 

Hội đồng GPMB 

 

Chi cục THA 

MTTQ huyện 

Lãnh đạo 

UBND huyện 

Đ/c Chủ tịch 

Đ/c PBT, đ/c 

Trung- PCT. 

Đ/c Đức-PCT 

Đ/c Bí thư 

07 

Thứ 3 

Sáng: Đi cơ sở 

Chiều: Họp UBND huyện đánh giá kết quả tháng 4 

 

Văn phòng 

 

Đ/c Chủ tịch 

08 

Thứ 4 

Sáng:  Họp BCĐ quy chế DCCS, Tôn giáo, 94 

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với MTTQ, 

các đoàn thể huyện. 

Ban Dân vận, TGHU 

Ban Dân vận HU 

Đ/c PBT 

TT Huyện ủy 

09 

Thứ 5 

Sáng: Giao ban NTM tại các xã chỉ đạo đạt chuẩn năm  

2019. 

Chiều: - Tỉnh tổ chức Hội thảo của Trung ương tổng 

kết thực hiện Quy định 185 của Ban Bí thư về chức 

năng, nhiệm vụ trung tâm bồi dưỡng chính trị 

               - Giao ban tại các xã đã đạt chuẩn NTM 

 

VP NTM 

 

BTGHU 

 

VP NTM 

Tổ trưởng, 

HUV phụ 

trách xã 

Đ/c PBT 

10 

Thứ 6 

Sáng:  - Tỉnh tổ chức Lễ an táng hài cốt liệt sỹ chuyên 

gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. 

         - Giao ban tại các xã đã đạt chuẩn NTM, thị trấn 

đạt chuẩn văn minh đô thị 

 

Chiều:  Họp BTV Huyện ủy đánh giá kết quả tháng 4       

Phòng LĐTB-XH 

 

VPNTM, 

phòng VH -TT 

 

Văn phòng 

Đ/c Đức -PCT 

 

Tổ trưởng, 

HUV phụ 

trách xã 

Đ/c Bí thư 

11 

Thứ 7 

Từ ngày 11 - 15/5: Đoàn công tác của huyện học tập 

kinh nghiệm xây dựng NTM, phát triển kinh tế ở các 

tỉnh phía nam. 

Văn phòng Lãnh đạo 

huyện 

12 CN Nghỉ   

13 

Thứ 2 

Đi cơ sở  

 

 

14 

Thứ 3 

Đi  cơ sở.   
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15 

Thứ 4 

Sáng: - Tỉnh tiếp công dân tháng 5/2019 

           - Tỉnh tổng kết công tác phòng chống thiên tai , 

tìm kiếm cứu nạn năm 2018 

Chiều: Đi cơ sở 

Văn phòng 

Phòng NN&PTNT 

Đ/c Chủ tịch 

Đ/c Trung-

PCT 

16 

Thứ 5 

Sáng: - Tỉnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2018 

- 2019. 

            - Giao ban NTM tại các xã chỉ đạo đạt chuẩn 

năm  2019. 

Chiều: Giao ban tại các xã đã đạt chuẩn NTM 

Phòng GD-ĐT 

 

 

VP NTM 

Đ/c Đức-PCT 

 

Tổ trưởng, 

HUV phụ 

trách xã 

17 

Thứ 6 

Sáng: - Giao ban tại các xã đã đạt chuẩn NTM, thị 

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

          

              - Họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ 

Chiều: Họp BCĐ thực hiện BHXH, BHYT toàn dân 

VPNTM, 

Phòng VH -TT 

 

        TT HĐND 

BHXH huyện 

Tổ trưởng, 

HUV phụ 

trách xã 

Đ/c CTHĐ 

Đ/c Đức-PCT 

18, 19 

Thứ 7, 

CN 

Hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019). 

  

20 

Thứ 2 

Từ ngày 20 - 25: Thi tuyển giáo viên Mầm non 

 

Sáng:  - Tỉnh tổ chức Hội nghị Phó bí thư thường trực 

các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về chuyên 

đề công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. 

               -  Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp dân 

Chiều:   - Giao ban Thường trực Huyện ủy 

              - Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn 

Phòng GD-ĐT, Cơ 

quan TC - NV 

Tổ chức - Nội vụ 

 

 

Văn phòng 

 

Phòng NN&PTNT 

Đ/c Đức-PCT 

 

Đ/c PBT 

 

 

Đ/c Bí thư 

Đ/c Bí thư 

Đ/c Trung -

PCT 

21 

Thứ 3 

Sáng:  - Tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế 

giới không thuốc lá 

              - Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 

Chiều: - Tỉnh kiểm tra tiến độ GPMB đường cao tốc 

Bắc Nam 

           -  Họp UBND huyện nghe Đề án tích tụ ruộng 

đất.  

Phòng Y tế 

 

MTTQ huyện 

HĐGPMB 

 

Phòng NN-PTNT 

Đ/c Đức-PCT 

 

TT HU 

Đ/c Trung-

PCT 

Đ/c Chủ tịch 

 

22 

Thứ 4 

Sáng: - Tỉnh tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện 

chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

            - Lễ Phát động tháng hành động vì trẻ em         

Chiều: Họp BCĐ nông thôn mới, đô thị văn minh, 

giảm nghèo bền vững và chương trình OCOP. 

Phòng KT-HT 

 

 

Phòng LĐ-TBXH 

VP NTM 

Đ/c Trung-

PCT 

 

Đ/c Đức-PCT 

Đ/c Bí thư 

23 

Thứ 5 

Sáng: Giao ban NTM tại các xã chỉ đạo đạt chuẩn năm  

2019. 

Chiều: Giao ban tại các xã đã đạt chuẩn NTM 

 

VP NTM 

Tổ trưởng, 

HUV phụ 

trách xã 
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24 

Thứ 6 

Sáng:  - Tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy 

           - Tỉnh quán triệt Chỉ thị số 06 của Chính phủ 

về Quỹ tín dụng Nhân dân. 

             - Giao ban tại các xã đã đạt chuẩn NTM, thị 

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 

 

Chiều:  Họp UBND huyện thường kỳ tháng 5 

BTG HU 

Phòng TC - KH 

 

VPNTM, 

phòng VH -TT 

 

Văn phòng 

Đ/c PBT 

Đ/c Trung -

PCT 

Tổ trưởng, 

HUV phụ 

trách xã 

Đ/c Chủ tịch 

25 

Thứ 7 

Kiểm tra tiến độ XD NTM các xã về đích   

26 CN Nghỉ   

27 

Thứ 2 

Sáng:  -  Giao ban UBND huyện 

             - Giao ban các ban Đảng, MTTQ, đoàn thể 

             - Tập huấn Nghiệp vụ Tài chính  

Chiều:  Giao ban Thường trực Huyện ủy 

 

Văn phòng 

Phòng TC - KH 

Văn phòng 

Đ/c Chủ tịch 

Đ/c PBT 

Đ/c Chủ tịch 

Đ/c Bí thư 

28 

Thứ 3 

Sáng:  Tỉnh họp nghe kết quả triển khai thực hiện đề 

án thu gom, xử lý rác thải tại các địa phương 

Chiều: Họp BTV Huyện ủy thường kỳ tháng 5 

Phòng TN-MT 

 

Văn phòng 

Đ/c Trung-

PCT 

Đ/c Bí thư 

29 

Thứ 4 

Sáng: Hội nghị công bố Quy hoạch vùng huyện 

Chiều:  Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực 

hiện Nghị quyết 13 - NQ/TW khóa IX về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Phòng KT - HT 

 

Phòng TC-KH 

Đ/c Trung-

PCT 

 

Đ/c PBT 

30 

Thứ 5 

Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (từ 30-31/5) 

Sáng:  Đi cơ sở 

Chiều: Tỉnh Họp Ban chỉ đạo nông thôn mới, đô thị 

văn minh, giảm nghèo bền vững và chương trình 

OCOP tỉnh. 

Phòng GD-ĐT 

 

VPNTM 

Đ/c Đức-PCT 

 

Đ/c Bí thư 

31 

Thứ 6 

Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan 

trong Khối nội chính huyện 

Chiều: Đi cơ sở 

UBKT - Thanh tra TT Huyện ủy 

 

Nơi nhận:                                                                          HUYỆN UỶ ĐỨC THỌ 
 - Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);  

 - Các ban Đảng, UBKT, VP TU (b/c);      

 - Văn phòng đoàn Đoàn đại biểu QH, HĐND&UBND tỉnh (b/c);                      

 - Trưởng, Phó đoàn công tác chỉ đạo Đức Thọ (b/c);  

 - Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện;  

 - Các tổ chức cơ sở Đảng; UBND xã, thị trấn;  

 - Các đồng chí Huyện ủy viên;  

 - Văn bản điện tử; 

 -  Lưu VP,VT. 
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