
 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 223-TB/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình công tác trọng tâm 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

 

 Thường trực Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác trọng tâm trước, trong 

và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 như sau: 

 1. Thường trực Tỉnh ủy chúc tết, tặng quà một số đồng chí nguyên lãnh đạo 

Trung ương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền 

khởi nghĩa; đảng viên cao tuổi Đảng nhân dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng.   

 2. Chiều ngày 21/01/2022 (Ngày 19 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì gặp mặt đại biểu trí thức, 

văn nghệ sỹ, báo chí nhân dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng và đón Xuân 

Nhâm Dần 2022 (Có Giấy mời riêng của Tỉnh ủy). 

 3. Ngày 22/01/2022 (Ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

 Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra cơ sở. 

 4. Ngày 23/01/2022 (Ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

 - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công 

tác sẵn sàng chiến đấu, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Dương và một số đơn vị 

(Có Kế hoạch riêng của Tỉnh ủy). 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân 

dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh chúc Tết các gia đình chính sách, lực lượng công nhân trên địa bàn tỉnh 

(Theo Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

5. Ngày 24/01/2022 (Ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

 - 09 giờ 00: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc 

tết một số đơn vị tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Có Kế hoạch riêng 

của Tỉnh ủy). 

- 10 giờ 30: Đoàn công tác của tỉnh Bolykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào chúc tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam tại Cửa khẩu 

Quốc tế Cầu Treo (Có giấy mời riêng của Tỉnh ủy). 

 - Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác sẵn sàng chiến 

đấu, tặng quà cán bộ, chiến sỹ một số đồn Biên phòng và tặng quà đồng bào dân tộc 

Chứt (Có Kế hoạch riêng của Tỉnh ủy). 

 

 

 



2 

6. Ngày 25/01/2022 (Ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

Lãnh đạo tỉnh đi dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, 

Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh - thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Khu Lưu niệm Bác 

Hồ, các nghĩa trang, khu di tích lịch sử trong tỉnh và chúc Tết Quân khu 4 (Theo 

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

 7. Sáng ngày 26/01/2022 (Ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình an ninh, trật tự trước Tết 

nguyên đán và giao ban tuần (Theo Giấy mời của Tỉnh ủy). 

 8. Ngày 27/01/2022 (Ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

 Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra cơ sở. 

 9. Sáng ngày 28/01/2022 (Ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

 Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các ban Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng 

Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội và Cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân 

dân tỉnh, cụ thể như sau: 

 * 08 giờ 00: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và 

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt các ban Đảng, Ủy ban Kiểm 

tra, Văn phòng Tỉnh ủy tại Hội trường số 2, tầng 6, nhà làm việc Văn phòng Tỉnh 

ủy (Văn phòng Tỉnh ủy tin mời). 

 * 08 giờ 00: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Gặp mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội 

trường tầng 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 * 09 giờ 00: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và 

đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Gặp mặt Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội trường tầng 4, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 10. Ngày 31/01/2022 (Ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

 *15 giờ 00: Thường trực Tỉnh ủy đi chúc tết một số cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn thành phố Hà Tĩnh, chương trình cụ thể được bố trí như sau: 

 - Đoàn 1: Chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Điện lực tỉnh  

 Kính mời: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phó 

Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.  

 - Đoàn 2: Chúc Tết Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công ty Cổ phần 

Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh 

 Kính mời: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh; đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh; đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. 
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 - Đoàn 3: Chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

 Kính mời: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; 

đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

 11. Ngày 01/02/2021 (Ngày 01 tháng Giêng năm Nhâm Dần) 

 Buổi sáng: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh dự Lễ chào cờ tại 

địa bàn nơi cư trú (Tùy vào tình hình dịch Covid-19, cán bộ, công chức, viên chức, 

cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh tham gia chào cờ tại nơi cư trú 

theo lịch của địa phương, yêu cầu đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19). 

 12. Ngày 05-06/02/2021 (Ngày 05 - 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần) 

 Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, tham gia 

trồng cây tại các địa phương, đơn vị (Theo kế hoạch của các địa phương, đơn vị). 

 13. Ngày 07/02/2021 (Ngày 07 tháng Giêng năm Tân Sửu) 

 * 07 giờ 30: Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh 

đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh dự triển khai nhiệm vụ đầu năm 

tại các cơ quan, đơn vị nơi công tác. 

 * 14 giờ 00: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban. 

 Đề nghị:  

 - Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên theo dõi, 

đưa tin các hoạt động. 

 - Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động chuẩn bị 

các điều kiện phục vụ các hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy theo kế hoạch. 

 Ngoài những nội dung trên, nếu phát sinh nhiệm vụ đột xuất, Thường trực 

Tỉnh uỷ sẽ bố trí và có thông báo sau. 

 Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đơn vị, cá nhân có trong Thông báo, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 Nguyễn Như Dũng 
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