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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2020
1. Các công việc tập trung chỉ đạo
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- Thực hiện tốt chương trình công tác, các chủ trương, chính sách, nghị quyết trên
các lĩnh vực; các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020;
- Tăng cường, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo
Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 43-CT/TU
ngày 01/4/2020 của Tỉnh ủy; hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện các chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh;
- Triển khai Tháng hành động về an toàn lao động năm 2020; tổ chức lễ an táng
hài cốt liệt sỹ phù hợp tình hình dịch bệnh;
- Chuẩn bị báo cáo và công tác tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá Chương trình
giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 làm việc với UBND tỉnh; tổng kết, đánh giá Chương
trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020;
- Chuẩn bị tốt văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở trình duyệt Đảng bộ Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh;
- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Lao
động - TBXH nhiệm kỳ 2020 - 2025; hội nghị điển hình tiên tiến của ngành;
- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã
hội theo quy định;
- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các TTHC, đơn thư, khiếu nại của công dân.
2. Dự kiến Chương trình công tác
Đơn vị
Ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
chuẩn bị
1
Đi công tác cơ sở
2

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

3

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

4-5
6
7

8

9

Thứ bảy, Chủ nhật
Đi công tác cơ sở
Sáng: Họp nghe các nội dung trình kỳ họp thứ VP

Đ/c Lạc - GĐ

14 HĐND tỉnh
Sáng:
- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống LĐVL
dịch Covid-19 tỉnh
- Kiểm tra huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM
BTXH, VP
Chiều: Làm việc với Ban Chỉ đạo phòng LĐVL
chống dịch Covid-19 huyện Hương Sơn

Đ/c Lạc - GĐ
Đ/c Thông - PGĐ

Đ/c Lạc - GĐ

2
Ngày

10

11 -12

Đơn vị
chuẩn bị
VP
Sáng: Họp nghe tình hình triển khai các phong
trào thi đua chào mừng Đại hội theo Chỉ thị số
42 của BTV TU và Chương trình hành động số
64 của UBND tỉnh
Nội dung công việc

Lãnh đạo Sở

Thứ Bảy, Chủ nhật

13

Đi công tác cơ sở

14

Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) Hội đồng
VP
nhân dân tỉnh khóa XVII.

15

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và đ/c Thanh tra Sở
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ
Chiều: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác VP
PCCCR năm 2019, triển khai kế hoạch năm
2020

16

Chiều:
- Họp Hội đồng bỏ phiếu xã Thạch Lạc đạt BTXH,
chuẩn NTM, xã Hương Trà, Tùng Ảnh đạt LĐVL, VP
chuẩn NTM kiểu mẫu

17

Sáng:
- Thường trực Tỉnh ủy nghe tình hình triển khai VP
các phong trào thi đua chào mừng đại hội theo
Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ TU
- Nghe Sở Lao động, TB và XH báo cáo công BTXH
tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác
giảm nghèo giai đoạn 2015 -2020
VP
- Hội thảo Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM

18 - 19

Người chủ trì

Đ/c Lạc - GĐ
Đ/c Lạc - GĐ
Đ/c Thông-PGĐ

Đ/c Lạc - GĐ

Đ/c Thông
PGĐ

-

Đ/c Lạc - GĐ
Đ/c Thông
PGĐ

Thứ bảy, Chủ nhật

20

Đi công tác cơ sở
Đ/c Lạc - GĐ

21

Chiều: Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo nông thôn BTXH, VP
mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và
OCOP tỉnh.

22

Lễ an táng hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào (tùy NCC, VP
tình hình cụ thể để thực hiện)

Lãnh đạo Sở

23

Đi công tác cơ sở

24

Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý BTXH, VP
kiến Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn
nông thôn mới.
Chiều:
- Kiểm tra làm việc cùng VP NTM TW thẩm VP
định huyện Đức Thọ, Thạch Hà đạt chuẩn
NTM

Đ/c Lạc - GĐ

Đ/c Thông- PGĐ

-

3
Nội dung công việc

Ngày
25 - 26

Đơn vị
chuẩn bị

Người chủ trì

Thứ bảy, Chủ nhật

27

Chiều: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch LĐVL
Covid-19 tỉnh

28

Sáng:
- Khai mạc Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần VP
thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tùy tình hình cụ
thể để thực hiện)
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp VP
phiên thứ 44.

29

Đi công tác cơ sở

30

Nghỉ lễ từ 30/4 đến hết ngày 03/5/2020

Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Website Sở (để đăng tải)
- Lưu: VP.

Đ/c Lạc - GĐ

Đ/c Hoa - PGĐ

- Đ/c Lạc - GĐ

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH

