UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - TBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022
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 4/2022;
- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Triển khai có hiệu quả Kế hoạch công
tác, Chương trình khung nhiệm vụ năm 2022 công tác lao động, người có công và xã hội;
- Đẩy mạnh 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);
- Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng linh hoạt, an
toàn trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;
- Tiếp tục thanh tra, kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ thường xuyên khác.
2. Dự kiến Chương trình công tác
Ngày

Nội dung công việc

1

Sáng: Lễ chào cờ; sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng
4/2022
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

2+3

Đơn vị
chuẩn bị

Người chủ trì

VP

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ

VP

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ

VP

Đ/c Dũng - PGĐ

Thứ Bảy, Chủ Nhật

4

Chiều: Dự họp cho ý kiến công tác chuẩn bị tổ chức
Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh

5

Sáng: Hội thảo trực tuyến xin ý kiến dự thảo Thông
tư quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với
người đào tạo là người của doanh nghiệp

GDNNBĐG

Đ/c Dũng - PGĐ

6

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung
ương

VP

Đ/c Dũng - PGĐ

7

Kiểm tra công tác xây dựng Nhà VHCĐ, nhà ở cho
hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (cả ngày)

BTXH

Đ/c Dũng - PGĐ

GDNNBĐG

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ

8

Chiều: Tham gia Đoàn làm việc của Thường trực
Tỉnh ủy đi kiểm tra một số trường cao đẳng, trung
cấp nghề

2
9+10

Thứ Bảy, Chủ Nhật

11

Nghỉ bù Lễ Giổ Tổ Hùng Vương

12

Sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở
Chiều: Tham gia buổi làm việc của Thường trực
Tỉnh ủy làm việc với các trường cao đẳng, trung cấp
nghề

VP
GDNNBĐG

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ
Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ

Chiều: Họp nghe báo cáo nội dung xây dựng các
Nghị quyết, chính sách trình năm 2022

VP,
Phòng
CM

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ

Đi kiểm tra cơ sở

Phòng
CM

Lãnh đạo Sở

13

14
15

Tiếp công dân định kỳ

16+17

Thứ Bảy, Chủ Nhật

Thanh tra Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ

18

Kiểm tra công tác xây dựng Nhà VHCĐ, nhà ở cho
hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (cả ngày)

BTXH
VP

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ

19

Chiều: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng 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

20

Sáng: Dự Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm
2022

VP

Lãnh đạo Sở

21

Đi kiểm tra cơ sở

Phòng
CM

Lãnh đạo Sở

22

Chiều: Hội nghị giao ban công tác

23+24
25

26

27

VP

Đ/c Dũng – PGĐ

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ

Thứ Bảy, Chủ Nhật
Đi kiểm tra cơ sở
Sáng: Hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ
nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy
hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031
các chức danh lãnh đạo cán bộ chủ chốt cấp tỉnh
Đi kiểm tra cơ sở

28

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác ngành
Văn hóa toàn tỉnh

29

Đi kiểm tra cơ sở

Phòng
CM

Lãnh đạo Sở

VP

Lãnh đạo Sở

Phòng
CM

Lãnh đạo Sở

VP

Lãnh đạo Sở

Phòng

Lãnh đạo Sở

3
CM

Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2022:
Nghỉ Lễ ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Website Sở (để đăng tải);
- Lưu: VP.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

