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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 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 10/2022; 

- 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; 

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật. 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 

Đơn vị 

chuẩn bị 
Người chủ trì 

1 

 

(Thứ bảy) Sáng: Tham dự lễ khai mạc 

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2022. 

Chiều: Hội nghị trực tuyến Chính phủ 

VP 

 

VP 

Đ/c Dũng - PGĐ  

 

Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

 

2 

(Chủ nhật) Sáng: Họp nghe báo cáo tình 

hình KTXH 9 tháng đầu năm 2022 và cho ý 

kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền 

VP Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

3 

Sáng: Lễ chào cờ. 

Chiều: Tham dự HN tiếp xúc cử tri tại 

huyện Cẩm Xuyên 

VP 

 

VP 

Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

 

Đ/c Công - PGĐ  

4 

Sáng: - Tham dự HN tiếp xúc cử tri tại 

huyện  Can Lộc 

- Tham dự HN tiếp xúc cử tri tại huyện Nghi 

Xuân 

Chiều: - Lễ tiếp nhận kinh phí “Hỗ trợ học 

sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào đại học” và xây dựng nhà  ở cho 

gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh 

- Tham dự HN tiếp xúc cử tri tại huyện 

Thạch Hà  

- Tham dự HN tiếp xúc cử tri tại huyện Lộc 

Hà 

VP 

 

VP 

 

VP, 

Phòng 

CM 

 

VP 

 

VP 

Đ/c Dũng - PGĐ 

 

Đ/c Hoa - PGĐ  

 
Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

 

 

 

Đ/c Công - PGĐ  

 

Đ/c Hoa - PGĐ  

 



5 

Sáng: - HN học tập, quán triệt NQ số 12-

NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực 

lượng CAND; Quy định, Hướng dẫn của 

TW về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ 

Đảng 

- Tham dự HN tiếp xúc cử tri tại huyện Vũ 

Quang 

- Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác giảm nghèo tại huyện 

Kỳ Anh 

Chiều: - Tham dự HN tiếp xúc cử tri tại Thị 

xã Hồng Lĩnh 

- Tham gia Tập huấn và hướng dẫn sử dụng 

chức năng lấy ý kiến Ủy viên UBND tỉnh 

trên phần mềm Hồ sơ công việc 

 

 

Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

 

 

Đ/c Công - PGĐ  

 

Đ/c Dũng - PGĐ 

 

Đ/c Công - PGĐ Sở 

 
 

Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

 

6 

Sáng: - Tham dự HN tiếp xúc cử tri tại 

huyện Hương Sơn 

- Tham gia HN trực tuyến quán triệt 

Chương trình hành động thực hiện NQ số 

21/NQ/TW của BCH TW và các đề án triển 

khai NQ 11, 12 của Tỉnh ủy 

- Tham dự sàn giao dịch việc làm, XKLĐ 

năm 2022 tại huyện Vũ Quang 

Chiều: - Gặp mặt Đoàn tham gia Hội thi 

Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 

VII năm 2022 

- Tham dự HN tiếp xúc cử tri tại huyện Đức 

Thọ 

VP 

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

 

 

 

Đ/c Dũng - PGĐ 
 

 
Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

 

 

Đ/c Hoa - PGĐ  

 

7 

Sáng:  Tham dự HN biểu dương nông dân 

sản xuất, kinh doanh giỏi toàn tỉnh lần thứ 

VI (2017 - 2022) 

 

VP 

 

Lãnh đạo Sở 

 

8-9 Thứ bảy, Chủ nhật   

10 

Chiều: - Hội nghị giao ban trực tuyến công 

tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc 

- Làm việc với Đoàn Giám sát chuyên đề 

của Ban VHXH HĐND tỉnh về công tác đào 

tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2020 - 2022 

VP 

 

- VP, 

Phòng 

CM 

Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

 

 

Đ/c Dũng - PGĐ 

11 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở VP Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

12 

Sáng: Tham gia làm việc với Đoàn công tác 

Tổ chức pháp nhận công ích quản lý lao 

động quốc tế (IPM), Nhật Bản 

Chiều: Tham dự HN gặp mặt, đối thoại giữa 

Chủ tịch UBND tỉnh với DN, doanh nhân 

năm 2022 

VP 

 

 

VP 

Đ/c Dũng -PGĐ 

 

 

Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 



13 Đi kiểm tra cơ sở 
Phòng 

CM 

 

Lãnh đạo Sở 

14 Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 Thanh tra Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

15-16 Thứ bảy, Chủ nhật   

17 -18 Đi kiểm tra cơ sở 
Phòng 

CM 

Lãnh đạo Sở 

19 

Sáng: Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực 

Thanh tra Lãnh đạo Sở 

20-21 Đi kiểm tra cơ sở 
Phòng 

CM 

 

Lãnh đạo Sở 

22-23 Thứ bảy, Chủ nhật   

24-27 Đi kiểm tra cơ sở 
Phòng 

CM 
Lãnh đạo Sở 

28 Đi kiểm tra công tác xây dựng nhà ở BTXH Đ/c Dũng - PGĐ 

29-30 Thứ bảy, Chủ nhật   

31 Đi kiểm tra cơ sở 
Phòng 

CM 
Lãnh đạo Sở 

 

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 
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