
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH 
        ĐẢNG ỦY SỞ LAO ĐỘNG – TBXH 

                                 * 

Số  17  - CTr/ĐUS 

                            

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
      

Hà Tĩnh, ngày  09  tháng 3 năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác trọng tâm của Ban Chấp hành  

Đảng bộ Sở Lao động –Thương binh và Xã hội năm 2022 

----- 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Thực hiện Văn bản số 08 - CTr/ĐUK ngày 16/2/2022 của Đảng ủy Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội lần 

thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở;  

Căn cứ Chương trình số 71- CTr/ĐUS, ngày 03/8/2020 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng 

Chương trình công tác trọng tâm năm 2022, như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

- Tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung 

ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở. 

- Triển khai các chuyên đề: về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; về tăng cường sự lãnh đạo 

của các cấp ủy Đảng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan, doanh 

nghiệp; về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong 

thời gian tới. 

- Triển khai, thực hiện công tác xây dựng TCCSĐ, kết nạp đảng viên. 

- Chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2022- 2025; đại 

hội các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội nhiệm kỳ 2022- 2027. 

- Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về 

“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; tổng kết, sơ kết các 

chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối. 

- Chỉ đạo tổ chức vinh danh, tuyên dương các tập thể, cá nhân trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm 

Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. 

- Sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác 

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

- Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động nhân 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 

27/7/1947-27/7/2022  



 

 

2 

 

- Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của 

Đảng ủy Sở và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở. 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Khối về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối 

sống trong cán bộ, đảng viên”.  

- Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chi bộ, đảng viên năm 2022. 

- Tổ chức kiểm điểm tập thể Đảng ủy – Lãnh đạo Sở năm 2022. 

- Tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công 

tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

TT Nội dung Phân công chuẩn bị 

1 
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 

2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

UBKT; VP Sở - ĐUS 

(có PCNV cụ thể) 

2 

- Ban hành, tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát 

của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở năm 2022. 

- Triển khai Quy định số 22-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-

HD/TW của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát (theo 

KH, HD của ĐUK). 

- Ban hành Chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình số 

09 - CTr/ĐUK, ngày 16/2/2022 của Đảng ủy Khối về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. 

UBKT Đảng ủy 

3 

- Triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển đảng viên năm 

2022. Chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng kết nạp đảng 

viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư 

cách ra khỏi Đảng. 

- Chỉ đạo kiện toàn cán bộ phụ trách công tác dân vận theo 

Quyết định số 269-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy; Ban chỉ đạo 

thực hiện Quy chế DCCS và BCĐ thi đua “Dân vận khéo”. 

VP Sở - ĐUS 

4 

- Ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau 

kiểm điểm năm 2021, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 4 BCH Trung ương (khóa XII). 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; các Kế hoạch 

của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CQDN tỉnh (ĐUK) về đẩy mạnh 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 

ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”. 

VP Sở - ĐUS 

5 Báo cáo hoạt động Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II. VP Sở - ĐUS 
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6 

Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc Sở triển khai nhiệm 

vụ năm 2022, gắn với đại hội ĐTN và Hội Cựu chiến binh 

cấp; hoạt động “Tháng thanh niên”, một số hoạt động giáo 

dục thế hệ trẻ; Nghị quyết số 08-NQ/TU (khóa XIX của Tỉnh 

ủy (Về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động DN). 

Đ/C Thuần, UV 

UBKT Đảng ủy, BT 

Đoàn TN; ĐUS; Hội 

CCB (chủ trì theo lĩnh 

vực, ND) 

7 

- Ban hành Kế hoạch/ Chương trình hành động của Đảng ủy Sở 

về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” năm 2022 (theo KH số 70-KH/TU ngày 28/01/2022 của 

BTV Tỉnh ủy và KH của ĐUK).  

- Ban hành văn bản/KH triển khai thực hiện Hướng dẫn số 32 - 

HD/BTGTU ngày 16/11/2021; Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU 

ngày 07/12/21 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn 

thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022 và Công tác 

Khoa giáo năm 2022. 

- Chỉ đạo sinh hoạt CT 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy (khóa 

XIX) về chuyên đề “Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn 

thể và đoàn viên, hội viên trong xây dựng VHCS”. 

- Sinh hoạt các Chuyên đề: “Về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; “Về 

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về thực hiện QCDC 

ở cơ sở”, gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (theo 

tinh thần Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII). 

Đ/c ĐUV phụ trách 

Tuyên giáo; các chi 

bộ, đoàn thể 
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Ban hành Kế hoạch/ Chương trình hành động của Đảng ủy Sở 

về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy (chuyển đổi 

số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030). 

VP Sở và Đ/C Sâm 

CNTT; ĐUS 

9 

- Triển khai, thực hiện văn bản của ĐUK hướng dẫn về Sơ kết 

thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ 

Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu 

cán bộ ứng cử. 

- Triển khai, thực hiện văn bản chỉ đạo của ĐUK về lãnh đạo 

việc xây dựng quy chế, quy định về công tác cán bộ theo Quy 

định số 03-QĐ/TU, ngày 28/9/2021 của BTV Tỉnh ủy. 

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ NK 2020-2025, xây dựng 

quy hoạch cán bộ NK 2025-2030 và những năm tiếp theo. 

 

VP Sở - ĐUS 

 



 

 

4 

 

10 

Triển khai, thực hiện CTHĐ của ĐUK về lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện NQ số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (về ĐA 

Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM 2021-2025), 

và CT số 17-CT/TU (khóa XIX) của BTV Tỉnh ủy (cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”). 

ĐUS; các đoàn thể 

(có PCNV cụ thể) 

11 

Báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

NQTW4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 

của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, gắn với các quy định của Trung ương, của tỉnh về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (theo Kế hoạch 

07/KH-ĐUK của ĐUK năm 2022). 

Đc ĐUV phụ trách 

TG; UBKT chủ trì; 

ĐUS 

12 

Sơ kết đánh giá tình hình, kết quả kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển 

khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

UBKT; VP Sở - ĐUS 

(có PCNV cụ thể) 

13 

Triển khai Kế hoạch của ĐUK vinh danh, tuyên dương tập thể, 

cá nhân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà 

Tĩnh”  nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. 

Đ/C ĐUV, phụ trách 

TG; VP Sở - ĐUS; 

các đoàn thể 

14 

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 

12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về “Tiếp tục 

nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. 

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-

NQTW6 (khóa XII) và các chủ trương, kết luận của Trung 

ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. 

 

VP Sở - ĐUS  

15 
Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

ĐUS, các đoàn thể 

(có PCNV cụ thể) 

16 

 

Tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 10-NQ/ĐUK của BTV 

Đảng ủy Khối về tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, lối 

sống trong cán bộ, đảng viên. VP Sở - ĐUS; 

UBKT; các đoàn thể  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở sơ kết hoạt động 9 

tháng, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2022.  

17 Chỉ đạo ĐH chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở NK 2022 - 2025. VP Sở - ĐUS; UBKT. 
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18 

Chỉ đạo hoạt động “Tháng Công nhân” 2022 và công tác phối 

hợp giữa các đoàn thể trong chăm lo đời sống công nhân, lao 

động có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng các hoạt động KN 

Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). 

VP Sở - ĐUS; đoàn 

thể (chủ trì theo lĩnh 

vực, ND) 

19 

Đánh giá việc thực hiện các CT, NQ của Tỉnh ủy ở các Đảng 

ủy Sở, các Chi bộ, nhất là NQ số 03-NQ/TU, NQ số 04-

NQ/TU, NQ số 05-NQ/TU, NQ số 08-NQ/TU của BCH 

Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 17-CT/TU, Kết luận số 29-KL/TU 

của TV Tỉnh ủy (khóa XIX). 

VP Sở - ĐUS; UBKT;  

Đc ĐUV phụ trách 

TG; các đoàn thể (chủ 

trì theo lĩnh vực, ND) 

 

Đánh giá việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm 

năm 2021 của các Chi bộ. 

Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng 

viên năm 2022. 

20 

Kiểm điểm tập thể Đảng ủy – Lãnh đạo Sở. VP Sở - ĐUS; UBKT;  

đoàn thể   
Hội nghị TK nhiệm vụ 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Chuẩn bị Chương trình KTGS của ĐUS; UBKT ĐUS 2023. UBKT Đảng ủy 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Chương trình công tác của Đảng ủy Sở, các đồng chí Ủy viên BCH 

Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các Chi bộ, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Sở 

được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan chuẩn bị 

nội dung đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. 

2. Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy Sở năm 2022, các 

chi bộ trên cơ sở Chương trình công tác nhiệm kỳ và lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên 

môn của cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, chương trình/văn bản, cụ thể 

hóa các nội dung để triển khai thực hiện. 

3. Giao Văn phòng Đảng ủy Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương 

trình công tác trọng tâm của Đảng ủy Sở 2022; báo cáo Ban Thường vụ, Đảng ủy. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào chương trình, kế hoạch, nhiệm 

vụ của cấp ủy cấp trên và yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở xem xét, 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận:                            T/M ĐẢNG ỦY   
- Thường trực Đảng ủy Khối;                         để B/c                              BÍ THƯ                                          

- Các Ban Đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối;       

- UV BCH Đảng bộ Sở;  

- UBKT Đảng ủy Sở; 

- Các chi bộ cơ sở;  

- Trưởng các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Sở;  

- Lưu Đảng ủy Sở (Văn phòng).                                            Nguyễn Trí Lạc                                                                                                
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