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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022
I - MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền người dân thực hiện hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới; Tuyên truyền, vận động Nhân
dân 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 quy định về
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các phong trào thi đua yêu nước chào
mừng Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5).
- Hoàn thiện chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”; Phối hợp với
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh triển khai các cuộc tiếp xúc cử tri
trước Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV.
- MTTQ các cấp đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021
- 2026; Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 2025; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
II - DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

1

2-3
4

Người thực
hiện

Địa điểm

Sáng: (07h30) Chào cờ
Sinh hoạt chi bộ tháng 4

CBCC
CQ

HT
tầng 2 CQ

Chiều: Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề
năm 2022 của tỉnh.

CBCC
CQ

HT
tầng 2 CQ

Ban
Thường trực

Các
địa phương

Nội dung công việc

(Thứ Bảy, Chủ nhật)
Kiểm tra Công tác Mặt trận cơ sở

Cả ngày: Tham gia Đoàn giám sát Kỳ thi tuyển
công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội (Vòng 2)
5

Đ/c Hải PCTTT

Chiều: Làm việc với Ủy ban MTTQ huyện Kỳ
Anh, TX Kỳ Anh triển khai kế hoạch lấy ý kiến Đ/c Hà - PCT
cộng đồng về chủ trương đầu tư dự án cao tốc
Vũng Áng - Bùng

Trường Đại
học Hà Tĩnh

TX Kỳ Anh

Sáng: Tham gia đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Đ/c Hà - PCT Thành phố Hà
Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện
Tĩnh
chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” tại Thành
phố Hà Tĩnh
Tham dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương
tháng 4 năm 2022

Đ/c Nam CVP

HT tầng 2 ĐUK các cơ
quan và doanh
nghiệp tỉnh

6
Chiều: Tham dự Lễ Khai trương Ngôi nhà trí tuệ
Huyện Hương
Đ/c Hải
tại thôn Trung Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương
Sơn
PCTTT; Văn
Sơn.
phòng
Tham dự Lễ Khai trương Ngôi nhà trí tuệ tại thôn
Hùng Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn.
Từ 06-29/4: Kiểm tra việc thực hiện và nhân rộng
các mô hình hỗ trợ PTSX giảm nghèo từ nguồn
dự án TW, nguồn Quỹ VNN tỉnh, nguồn các nhà
tài trợ từ 2021 về trước
Sáng: Tham gia Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu
Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện
chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” tại một số
công trình, dự án trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
7
Chiều: Tham gia Đoàn giám sát của Đoàn đại
biểu Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực
hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” tại Tổng
Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
8

Sáng: Tham dự Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Hợp
tác xã Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2022)

9-10 (Thứ Bảy, Chủ nhật)

Ban Tuyên
giáo, Phong
trào; Văn
phòng

Đ/c Hà PCT; Ban
Dân chủ Pháp luật,
Tôn giáo Dân tộc

Đ/c Hải
PCTTT

Các địa
phương

Các địa điểm
theo kế hoạch

Tổng Công ty
Khoáng sản và
Thương mại
Hà Tĩnh
TP Hà Tĩnh

11

Nghỉ bù Lễ Giổ Tổ Hùng Vương.

12

Từ 12-20/4: Giám sát, thẩm định kết quả xây
dựng nông thôn mới đối với các xã đề nghị công
nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021
của huyện Hương Khê
Sáng: Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2022; bàn
quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy
quản lý.

13

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Luật
Dân chủ cơ sở

Ban Tuyên
giáo, Phong
trào

Huyện
Hương Khê

Đ/c
Chủ tịch

Hội trường
Tầng 6, VPTU

Đ/c Hà PCT; Ban
Dân chủ Pháp luật,
Tôn giáo Dân tộc

Phòng họp
trực tuyến

Đ/c Đức PCT

Các địa điểm
theo KH

Đ/c Hà - PCT

Cơ quan
MTTQ tỉnh

Họp triển khai phân bổ nguồn quỹ Chương trình Ban Thường
“Sóng và máy tính cho em”
trực

Cơ quan
MTTQ tỉnh

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh
(Cả ngày)
14
Tiếp công dân định kỳ

15

16-17 (Thứ Bảy, Chủ nhật)
18

19

Từ 18-25/4: Khảo sát và làm việc để xây dựng kế
hoạch, tổ chức các hoạt động hỗ trợ đơn vị đỡ đầu
xây dựng NTM.

Ban Tuyên
giáo, Phong
trào

Các địa
phương

Sáng: Tham dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy
tháng 4

Đ/c Đức PCT

Hội trường
Tầng 6, VPTU

Chiều: Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng Đ/c Chủ tịch
bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm
2022; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cho ý kiến về dự thảo
Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải
cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của chính quyền các cấp

Hội trường
Tầng 6, VPTU

Đ/c Hà PCT; Ban
Dân chủ Pháp luật,
Tôn giáo Dân tộc

Các địa
phương

20

Từ 20-29/4: Tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh
tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa
XV

21

Họp Ban Thường trực

Ban Thường
trực

HT
tầng 2 CQ

22

Họp đánh giá hoạt động “Ngôi nhà Trí tuệ” 2021, Ban Thường
triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022.
trực

Cơ quan
MTTQ tỉnh

23-24 (Thứ Bảy, Chủ nhật)
25

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại Ban Thường
các địa phương.
trực

26

Họp Ban điều hành “Ngôi nhà Trí tuệ”

Ban Thường
trực

Cơ quan
MTTQ tỉnh

27

Kiểm tra Công tác Mặt trận cơ sở

Ban Thường
trực

Các địa
phương

Ban Tuyên
giáo, Phong
trào

Báo Hà Tĩnh,
Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ

Tập huấn công tác tuyên truyền, viết tin bài và
28-29 công tác nắm tình hình nhân dân cho cán bộ
MTTQ các huyện, thành phố, thị xã.

Các địa
phương

Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2022:
Nghỉ Lễ ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Nơi nhận:
- Văn phòng MTTW;
- Văn phòng TU, Văn phòng Đoàn
ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- MTTQ các huyện, tx, tp;
- Chánh, Phó CT; CBCC cơ quan.
- Lưu: VP, VT.

ỦY BAN MTTQ TỈNH HÀ TĨNH

