
 

 

  TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                 *                                     
                      Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2022 
 

I- MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Tập trung cao thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tổ 

chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.  

- Tổ chức tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); đảm bảo an sinh xã hội. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, phát triển doanh 

nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách; tập trung chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng 

phục triển khai các công trình, dự án, nhất là Dự án đường cao tốc Bắc - Nam. Tập 

trung triển khai sản xuất vụ Hè Thu, chủ động phòng, chống thiên tai, hạn hán, cháy 

rừng, 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. 

- Chuẩn bị và tổ chức tốt các nội dung Kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVIII. 

- 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. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn 

đọng, khiếu nại, tố cáo.  

II- DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC: 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 
Địa điểm 

1 

+ 07h00: Các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ chào cờ. 

 

+ 07h30: Lễ công bố quyết định Giám đốc Công an 

tỉnh. 

+ 08h00: Hội nghị kiểm điểm Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh theo Thông báo kết luận của Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương (Cả ngày). 

- Các cơ quan, 

đơn vị 

- Công an tỉnh 

 

- BCSĐ 

UBND tỉnh  

 

- Các cơ quan, 

đơn vị 

- Hội trường 

công an tỉnh 

- Phòng họp 

Tầng 4, 

UBND tỉnh  

2 

(Thứ Bảy) Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm 

tra Trung ương (Cả ngày). 

Văn phòng 

Tỉnh ủy 

Phòng họp 

Tầng 6, VPTU 

3 (Chủ nhật) Đi kiểm tra cơ sở.   

4 
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn cán bộ cấp 

cao của tỉnh đi công tác tại nước CHDCND Lào. 

(Từ ngày 04/7 - 08/7/2022). 

- Sở Ngoại vụ 

 

 

- Viêng Chăn, 

Bolykhămxay, 

Khăm Muộn 



 

2 

 

Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ 

với các địa phương. 

- Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Trung tâm 

Công báo tỉnh 

5 

- Sáng: Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định 228-

QĐ/TW của Ban Bí thư và góp ý dự thảo Quy định 

mời của Trung ương. 

- Chiều: Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị 

quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022. 

- Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

 

- Đảng ủy 

Quân sự tỉnh 

- Phòng họp 

trực tuyến TU 

 

- Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

6 

- Sáng:  Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

- Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. 

(Từ ngày 06/7 - 08/7/2022). 

- Diễn tập phòng, chống cháy rừng huyện Can Lộc 

(Từ ngày 06/7 - 08/7/2022). 

- VP ĐĐBQH 

+ HĐND tỉnh 

- Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

- Bộ CHQS 

tỉn H.Can Lộc  

- Phòng họp 

HĐND tỉnh 

- Các địa 

phương 

- Huyện     

Can Lộc 

7 Đi kiểm tra cơ sở   

8 

- Sáng: Tọa đàm liên kết phát triển tiểu vùng Bắc 

Trung Bộ trong bối cảnh mới. 

- Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội 

Kiều học Việt Nam. 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

- Hội Kiều 

học Việt Nam 

- Tỉnh  

Quảng trị 

- Phòng họp 

Tầng 3, VPTU 

9-10 (Thứ Bảy, Chủ nhật) Đi kiểm tra cơ sở   

11 

- Sáng: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá 

tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cho ý 

kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. 

- Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng 

đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và giao ban tuần. 

- BCSĐ 

UBND tỉnh + 

VPTU  

- VP: TU + 

ĐĐBQH,  

HĐND tỉnh  

- Hội trường 

Tầng 6, VPTU  

 

- Phòng họp 

Tầng 3, VPTU 

12 

Sáng: Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và 

quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải Trung Bộ; sơ kết Nghị quyết số 08-NQ/TU, 

ngày 18/5/2018 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.  

Ban cán sự 

đảng UBND 

tỉnh + VPTU 

 

 

Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

 

 

 

 

 

13 

- Sáng: Hội nghị giao ban cụm thi đua các tỉnh Trung 

bộ đánh giá công tác hội, phong trào phụ nữ 6 tháng 

đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Chiều: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất. 

- Hội Liên 

hiệp PN tỉnh 

 

- Ban Nội 

chính Tỉnh ủy 

- Khách sạn 

Ngân Hà 

 

- Hội trường 

Tầng 6, VPTU 



 

3 

 

14 
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. 

(Từ ngày 14/7 - 16/7/2022). 

- VP ĐĐBQH 

+ HĐND tỉnh 
Hội trường 

UBND tỉnh 

15 

Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công 

tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022. 

Ban Dân vận 

Tỉnh ủy 

Hội trường 

trực tuyến 

Tỉnh ủy 

16-17 Thứ Bảy, Chủ nhật   

18 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Đ/c Chủ tịch 

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ.  

- Hội nghị tập huấn Báo cáo viên, tuyên truyền 

miệng (Cả ngày). 

- Diễn tập khu vực phòng thủ Thị xã Kỳ Anh (Từ 

ngày 18/7 - 20/7/2022). 

- Ban Tiếp 

công dân tỉnh 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

- BCHQS tỉnh 

+ TXKỳ Anh 

- Trụ sở Tiếp 

công dân tỉnh 

- Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

-  Thị xã 

Kỳ Anh 

19 

- Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với bí thư 

cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã. 

- Chiều: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với lãnh đạo 

Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và 

các hội quần chúng cấp tỉnh và giao ban tuần. 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

 

- Ban Dân vận 

+ VPTU + VP 

UBND tỉnh 

- Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

 

- Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

20 

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

UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ. 

 - Sáng: Hội nghị biểu dương người có công tiêu 

biểu và các tổ chức, cá nhân  làm tốt công tác đền 

ơn, đáp nghĩa. 

- Các địa 

phương 

- Sở Lao động 

- TB và Xã 

hội 

- Các địa 

phương 

- Hội trường 

UBND tỉnh 

21 

- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan 

điểm sai trái trong tình hình mới (Cả ngày). 

- Tối: Chương trình “Cõi thiêng Đồng Lộc” Kỷ 

niệm 54 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc. 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

 

- Báo Nhân 

Dân + UBND 

tỉnh 

- Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

 

- Khu Di tích 

LS Ngã ba 

Đồng Lộc 

22 

- Sáng: Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

- Chiều: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7. 

- Ủy ban 

MTTQ tỉnh 

- Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

- Hội trường 

UBMTTQtỉnh 

- Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

23 
(Thứ bảy): Lãnh đạo tỉnh đi dâng hương tại Nghĩa 

trang liệt sĩ Trường Sơn. 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Tỉnh 

Quảng trị 

24 
(Chủ nhật) Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại một số 

nghĩa trang và khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Các địa 

phương 

 



 

4 

 

25 
Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và giao ban tuần. 

- VPTU + VP 

UBND tỉnh 

- Phòng họp 

Tầng 3, VPTU 

26 

Sáng: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương về phát 

triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH 

HĐH và Chỉ thị số 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội. 

- Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hương Sơn 

(Từ ngày 26/7 - 30/7/2022). 

- Ban cán sự 

đảng UBND 

tỉnh 

 

 

- Bộ CHQS 

tỉnh + Huyện 

Hương Sơn 

- Hội trường 

UBND tỉnh 

 

 

 

- Huyện 

Hương Sơn 

27 
Hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt 

sĩ 27/7/1947 - 27/7/2022. 

  

28 

- Sáng: Sơ kết 6 tháng đầu năm các ban chỉ đạo: 

Công tác tôn giáo tỉnh, Thực hiện quy chế dân chủ 

cơ sở tỉnh, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.  

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Ban Dân vận 

Tỉnh ủy 

 

- Văn phòng 

Tỉnh ủy 

- Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

 

- Phòng họp 

Tầng 3, VPTU 

29 
Sáng: Tập huấn công tác Dư luận xã hội. Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

Hội trường 

Tầng 6, VPTU 

30 

(Thứ bảy): Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội 

nghị Thượng đỉnh các Thành phố trên Thế giới 

WCS 2022 (Từ 30/7 - 03/8/2022). 

Sở Ngoại vụ Singapore 

31 (Chủ nhật) Đi kiểm tra cơ sở.   
 

 

 

Nơi nhận:                                    TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

- Văn phòng và các ban Trung ương Đảng, 

- Văn phòng Đảng ủy Quân khu 4, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 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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