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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022 
 

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục hưởng ứng các phong 

trào thi đua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất 

nước, đặc biệt kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 02/9. Vận động toàn dân triển khai 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. 

- Triển khai các hoạt động chuẩn bị Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; Phối 

hợp kiểm tra tiến độ, đôn đốc thực hiện xây dựng nông thôn mới và khởi công nhà ở 

hộ nghèo tại xã Hương Liên, Hương Khê; Tập trung tuyên truyền, vận động và nắm 

chắc tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội; vận động Nhân dân lao động sản 

xuất; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề, phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc 

cử tri của đại biểu Quốc hội; tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

- Phối hợp nắm tình hình tôn giáo trên các địa bàn và phối hợp tham mưu thực 

hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. 

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Ngày Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 
Địa điểm 

1-2 Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9.   

3-4 Thứ Bảy, Chủ nhật   

5 

 Sáng:   
- Tổ chức Lễ chào cờ, Họp giao ban cơ quan, Sinh 

hoạt Chi bộ.  

 

- Dự lễ khai giảng Năm học mới. 

- Kiểm tra, đôn đốc khởi công làm nhà ở cho các hộ 

gia đình trên địa bàn huyện Hương Khê theo tiến độ 

(Từ 05-09/9) 

 

- CBCC CQ, 

Đảng viên 

 

- Đ/c Chủ tịch 

- Ban Tuyên 

giáo, Phong 

trào 

 

- Phòng họp 

tầng 2 CQ 

MTTQ tỉnh 

- Vũ Quang 

- Hương Khê 

6 

Sáng: Phối hợp kiểm tra tiến độ, đôn đốc thực hiện 

xây dựng nông thôn mới và khởi công nhà ở hộ 

nghèo tại xã Hương Liên - đơn vị đỡ đầu 

 

Chiều: Họp Ban Thường trực 

- Đ/c Hải 

PCTTT, Ban 

Tuyên giáo, 

Phong trào 

- Ban TT 

- Xã Hương 

Liên, Hương 

Khê 

 

- Phòng họp 



2 

 

7 

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ  

ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp 

ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (Từ ngày 

07-11/9/2022). 

Đ/c Chủ tịch 
Tỉnh 

Bolykhămxay 

8 Kiểm tra Công tác Mặt trận cơ sở. 
Ban Thường 

trực 

Các địa 

phương 

9 
Triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc triển 

khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới” 

 Đ/c Hà PCT; 

Ban Dân chủ -

Pháp luật, Tôn 

giáo - Dân tộc 

 

10-11 Thứ bảy, Chủ nhật   

12 

Kiểm tra các mô hình sinh kế tỉnh hỗ trợ tại các địa 

phương để lên kế hoạch thu hồi vốn và nhân rộng 

mô hình theo đề án (Từ 12-16/9) 

Ban Tuyên giáo, 

Phong trào 

Các địa 

phương 

13 

Sáng: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 

Chiều: Họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ 

lớn cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025. 

Đ/c Chủ tịch 

- Phòng họp 

Tầng 3, VPTU 

- Hội trường 

tầng 6, Tỉnh ủy 

14 

Sáng: Làm việc với xã Hương Liên về đỡ đầu xây 

dựng nông thôn mới. 

 

 

Chiều: Họp Ban Thường trực. 

- Chủ tịch, PCT 

TT, Ban Tuyên 

giáo, Phong 

trào, VP 

- Ban Thường 

trực 

Phòng họp 

tầng 2 CQ 

MTTQ tỉnh 

15 

- Tiếp công dân định kỳ. 

 

- Triển khai các hoạt động chuẩn bị Tháng cao điểm 

Vì người nghèo (Từ 15-25/9). 

- Đ/c Hà PCT 

 

- Ban TG, PT  

- Trụ sở Tiếp 

công dân tỉnh 

- Địa điểm 

theo kế hoạch 

16 
Sáng: Tham dự Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu 

chiến binh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027). 
Đ/c Chủ tịch 

Hội trường 

UBND tỉnh 

17 

(Thứ bảy) Tối: Dự Lễ phát động ủng hộ “Quỹ hỗ trợ 

học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh khó khăn vào 

học Đại học”. 

Đ/c Đức PCT 

 Trung tâm 

VH - Điện ảnh 

tỉnh 

18 (Chủ nhật)   

19 

Làm việc với Ban Thường trực UBĐKCG tỉnh và một 

số ngành chức năng liên quan thống nhất một số nội 

dung chuẩn bị cho công tác Đại hội Đại biểu Người 

công giáo VN xây dựng và bảo về Tổ quốc cấp tỉnh. 

Đ/c Hà PCT; 

Ban Dân chủ -

Pháp luật, Tôn 

giáo - Dân tộc 

Địa điểm theo 

kế hoạch 
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20 Kiểm tra Công tác Mặt trận cơ sở. 
Ban Thường 

trực 

Các địa 

phương 

21 

Tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc 

hội trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Từ 21-

30/9) 

Ban Thường 

trực 

Các địa 

phương  

22 

Chiều: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án của 

Chính phủ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 

2017-2025" và trao giải cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp 

năm 2022". 

Đ/c Hải PCTTT 
Khách sạn 

Sailing 

23 Tập huấn Công tác Mặt trận, các chính sách về Y tế 
Các ban, Văn 

phòng 

Khách sạn 

Sailing 

24-25 Thứ bảy, Chủ nhật   

26 Kiểm tra Công tác Mặt trận  
Ban Thường 

trực 

Các địa 

phương 

27 

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình 

kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022; cho chủ trương 

một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; kết quả giải 

quyết các vụ việc tồn đọng; tình hình biên chế công 

chức, viên chức; Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp 

công lập; kế hoạch luân chuyển cán bộ và bàn công 

tác cán bộ (1,5 ngày). 

Đ/c Chủ tịch 
Hội trường 

tầng 6, Tỉnh ủy 

28 Kiểm tra Công tác Mặt trận cơ sở 
Ban Thường 

trực 

Các địa 

phương 

29 

Sáng: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe báo cáo 

tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 và cho 

ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. 

Chiều: Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị 

quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực 

lượng công an nhân dân; Quy định, Hướng dẫn của 

Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ 

Đảng. 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

- Đ/c Đức PCT 

 

 

 

- Hội trường 

tầng 6, Tỉnh ủy 

 

- Hội trường 

tầng 1, Tỉnh ủy 
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Sáng: Hội nghị trực tuyến quán triệt Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương và các Đề án triển khai 

Nghị quyết 11-NQ/TU, Nghị quyết 12-NQ/TU của 

Tỉnh ủy. 

Đ/c Hải PCTTT 
Hội trường 

UBND tỉnh 

 
 

Nơi nhận:                                              ỦY BAN MTTQ TỈNH HÀ TĨNH 
- 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. 
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