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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020 

 
1. Các công việc tập trung chỉ đạo 

- Thực hiện tốt chương trình công tác, các chủ trương, chính sách, nghị quyết trên 

các lĩnh vực; các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020; 

- Hoàn thiện trình các nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh; 

- Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 

theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 42/NQ- CP; Quyết 

định số 32/2020/QĐ- TTg sửa đổi Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ;  

- Tiếp tục rà soát nắm chắc tình hình đời sống dân sinh, tình hình thiếu đói, nhu cầu 

hỗ trợ nhà ở và công tác khắc phục hậu quả do mưa, bão;  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020;  

- Tập trung công tác đào tạo nghề theo kế hoạch;  

- Tổ chức triển khai các hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới;  

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu sau thanh tra, kiểm tra 

theo kết luận của Thanh tra Bộ Lao động- TBXH;  

- Đánh giá, tổng kết công tác năm, chuẩn bị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021; công tác đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên; công tác thi đua 

khen thưởng ngành, Khối thi đua năm 2020. 

- Tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc và các nhiệm 

vụ thường xuyên khác. 

         2. Dự kiến Chƣơng trình công tác 

Ngày Nội dung công việc 
Đơn vị 

chuẩn bị 
Ngƣời chủ trì 

1 Chủ Nhật   

2 

Sáng: - Chào cờ tháng 11 

Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy triển khai một 

số nhiệm vụ trọng tâm 

VP 

VP 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

 

3 

Sáng: Tham dự cuộc họp HĐND tỉnh lần thứ 50 để 

thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVII và xem xét 

một số nội dung thuộc thẩm quyền 

- Trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ 

tại xã Thạch Lạc 

Chiều: Đi kiểm tra cơ sở 

VP 

 

 

 

VP, CĐ 

 

Phòng CM 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

 

 

 

Lãnh đạo Sở 

 

Lãnh đạo Sở 

4 

Sáng: Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm 

nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh 

Chiều: Đi kiểm tra cơ sở 

 BTXH- 

TE- BĐG 

 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

 

 

Lãnh đạo Sở 



2 

 

Phòng CM 

5 

Sáng: Dự Họp UBND tỉnh nghe tình hình KT-XH 10 

tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm và đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công 

Chiều: Đi kiểm tra cơ sở 

KHTC 

 

 

Phòng CM 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

 

 

Lãnh đạo Sở 

6 

Sáng: Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội 

Đảng bộ tỉnh 
 

Chiều: - Dự họp BTV Tỉnh ủy cho ý kiến ban hành 

Nghị quyết khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh 

- Dự HN phổ biến những điểm mới của Bộ Luật Lao 

động, Luật CBCC cho cán bộ công đoàn cơ sở nhân 

Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam 

- Ban VH-XH làm việc với BHXH tỉnh và các sở, 

ngành liên quan về kết quả thực hiện Nghị quyết 

HĐND tỉnh về lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn 

tỉnh 

VP 

 

 

BTXH- 

TE- BĐG 

 

LĐVL 

 

 

 

LĐVL 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

 

 

Lãnh đạo Sở 

 

 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

7+8 Thứ Bảy + Chủ Nhật    

9 

Sáng: Họp BCH Đảng ủy Sở 

Chiều: Họp nghe quy hoạch vùng huyện Cẩm Xuyên 

và huyện Vũ Quang  

VP 

 

VP 

BCH Đảng ủy 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

10 

Sáng: Đi kiểm tra cơ sở 

Chiều: Dự họp nghe danh mục đầu tư và nguồn vốn 

đầu tư Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM 

Phòng CM 

BTXH- 

TE- BĐG 

Lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo Sở 

11 

Sáng: - Làm việc với Ban VH-XH về kết quả thực 

hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực 

được giao 
- Dự họp UBND tỉnh nghe phương án xây dựng chính 

sách giai đoạn 2021-2025 

Chiều: Họp nghe kết quả thực hiện chính sách BHYT 

trên địa bàn tỉnh năm 2020, định hướng giai đoạn 

2021-2025 

BTXH-TE-

BĐG, VP, 

GDNN 

KHTC, VP 

 

LĐVL 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

12 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

13 

Sáng: - Hội nghị chuyên đề về tình hình, định hướng 

công tác đối ngoại 

- Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng 

Đảng năm 2020 

Chiều: Đi kiểm tra cơ sở 

VP 

 

VP 

 

Phòng CM 

Lãnh đạo Sở 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

14 

Thứ Bảy 

Tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở (từ 

ngày 14 - 18/11) 

 

VP 

 

Lãnh đạo Sở 

15 Chủ Nhật   

16 
Sáng: Tiếp công dân định kỳ Thanh tra 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

Lãnh đạo Sở 



3 

 

- Họp Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

 

- Dự họp nghe các chính sách liên quan xây dựng 

nông thôn mới, chính sách phát triển nông nghiệp giai 

đoạn 2021 - 2025 

BTXH- 

TE- BĐG 

 

BTXH- 

TE- BĐG 

 

 

 

Lãnh đạo Sở 

17 

Sáng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và 

cho ý kiến về Quy chế làm việc, Chương trình công 

tác toàn khóa XIX 

Chiều: Đi kiểm tra cơ sở 

VP 

 

 

Phòng CM 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

 

 

Lãnh đạo Sở 

18 

- Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) 

- Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ 

họp 18, HĐND tỉnh Khóa XVII (từ ngày 18-

25/11/2020) 

Sáng: Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành của các chủ 

cơ sở có sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 

năm 2019 

Chiều: Đi kiểm tra cơ sở 

 

 

 

 

 

VP 

 

 

Phòng CM 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở 

 

 

Lãnh đạo Sở 

19 

Sáng: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Chiều: Sơ kết giai đoạn 01 Đề án thí điểm chuyển 

giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua 

dịch vụ Bưu chính công ích 

VP 

 

VP 

Lãnh đạo Sở 

 

Lãnh đạo Sở 

20 
Sáng: Họp Hội đồng sáng kiến tỉnh VP Đ/c Hoa- PGĐ, thành viên 

HĐ 

21+22 Thứ Bảy, Chủ Nhật   

23 Đi kiểm tra cơ sở  Phòng CM Lãnh đạo Sở  

24 

Sáng: Họp UBND tỉnh nghe, thông qua các nội dung 

trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 

Chiều: Đi kiểm tra cơ sở 

VP 

 

Phòng CM 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

 

Lãnh đạo Sở 

25 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

26 

Chiều: Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị học tập, quán 

triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

VP Lãnh đạo Sở 

27 Sáng: Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy Khối  VP Lãnh đạo Sở 

28+29 Thứ Bảy    

30 Chiều: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh VP Đ/c Lạc-TUV, BTĐU, GĐ 

 

Nơi nhận: 
- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Website Sở (để đăng tải); 

- Lưu: VP. 
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