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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2022 
 

I- MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần; chăm lo đời sống Nhân 

dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.  

- Chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo Chỉ thị số 11-

CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Tập trung thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nội dung 

chuyên đề toàn khóa; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ Quý 1 và năm 

2022. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, 

thu ngân sách. Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022, ra quân trồng cây xanh, tập trung, 

tích tụ ruộng đất, làm giao thông nông, thủy lợi nội đồng; chủ động phòng, chống dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh đợt cao điểm 

trấn áp tội phạm; chủ động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông trước, trong, sau Tết Nguyên đán. 

II- DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC: 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 
Địa điểm 

 
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN  

Từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 (27/12-06/01 âm lịch) 

01 

(01/1 ÂL) 

Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang dự lễ chào cờ tại địa phương nơi cư trú (Tùy 

tình hình dịch Covid-19). 

Các địa 

phương 

Các địa 

phương 

05-06 

(05-06/1 

ÂL) 

Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm; dự Lễ phát 

động Tết trồng cây tại các địa phương. 

Các địa 

phương 

Các địa 

phương 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 



 

2 

 

07  

(07/1 ÂL) 

Sáng: - Các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ chào cờ. 

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. 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự triển khai nhiệm vụ 

đầu năm tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng 

thương mại trên địa bàn. 

- Các cơ quan, 

đơn vị 

 

 

 

- VPTU 

- Các cơ quan, 

đơn vị 

 

 

 

- Ngân hàng 

Nhà nước 

tỉnh 

08 

(08/1 ÂL) 

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban triển 

khai nhiệm vụ. 

VP UBND 

tỉnh + VPTU 

Phòng họp 

Tầng 3, VPTU 

09 

(09/1 ÂL) 

 Đi kiểm tra cơ sở.   

10 

(10/1 ÂL) 

 Đi kiểm tra cơ sở.   

11 

(11/1 ÂL) 

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh 

năm 2022 (Cả ngày). 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Các địa điểm 

theo kế hoạch 

12-13 (12-

13 ÂL) 

Đi kiểm tra cơ sở.   

14 

(14 ÂL) 

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần. VP UBND 

tỉnh + VPTU 

Phòng họp 

Tầng 3, VPTU 

15 

(15 ÂL) 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ (Tùy 

tình hình, diễn biến dịch Covid-19). 

Ban Tiếp 

công dân tỉnh 

Trụ sở Tiếp 

công dân tỉnh 

16 

Sáng: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị 

tổng kết Ban Chỉ đạo 138 tỉnh năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ năm 2022 

Công an tỉnh Hội trường 

UBND tỉnh 

17 
Sáng: Lễ giao, nhận quân năm 2022. 

 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Các địa 

phương 

18 Đi kiểm tra cơ sở.   

19-20 Nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật   

21 

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề về tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Từ ngày 21-

28/2/2022) 

Đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch 

UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ. 

 

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần. 

- VP Đoàn 

ĐBQH + 

HĐND tỉnh 

- Các địa 

phương 

 

- VP UBND 

tỉnh + VPTU 

- Các địa 

phương 

 

- Các địa 

phương 

 

- Phòng họp 

Tầng 3, 

VPTU 



 

3 

 

22 
Sáng: Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

23 

Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến 

về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ban Tổ chức 

+ UBKT + 

VPTU 

Hội trường 

Tầng 6, 

VPTU 

24 
Chiều: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. VP ĐĐBQH 

+ HĐND tỉnh 

Phòng họp 

HĐND tỉnh 

25 Đi kiểm tra cơ sở.    

26-27 Nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật   

28 

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần. VP UBND 

tỉnh + VPTU 

Phòng họp 

Tầng 3, 

VPTU 

 

Nơi nhận:                                    TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

- Văn phòng và các ban Trung ương Đảng, 

- Văn phòng Đảng uỷ Quân khu 4, 

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

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

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

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy 
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