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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2022 

 
1. Các công việc tập trung chỉ đạo 

- Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, 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.  

- Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác lĩnh vực lao động - người có công và xã 

hội, tập trung chỉ đạo đại hội Chi bộ nhiệm kỷ 2022-2025. Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, chuyển đổi số.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 

77 năm ngày thành lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945-

28/8/2022) kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn giao thông. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo.  

2. Dự kiến Chương trình công tác  

Ngày 

 
Nội dung công việc 

Đơn vị 

chuẩn bị 
Người chủ trì 

1 
Sáng: Các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ chào 

cờ. 
Văn phòng 

Đ/c Lạc - TUV, 

BTĐU, GĐ Sở 

2 

Chiều:  

- Hội nghị sơ kết công tác Thi đua - Khen 

thưởng khối Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở 

 

 

- Văn phòng 

 

 

- Văn phòng 

 

- Đ/c Công - PGĐ Sở 

 

 

- BTV Đảng ủy, Lãnh 

đạo Sở 

3 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết 

định số 7501/QĐ-SLĐTBXH từ ngày 

01/8/2022 đến ngày 22/8/2022 

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ Sở 

4 
Kiểm tra thực hiện chính sách xã hội đối với 

đối tượng BTXH tại huyện Kỳ Anh (cả ngày) 

Phòng 

BTXH 
Đ/c Dũng - PGĐ 

5 

- Sáng: Hội nghị tập huấn hướng dẫn về quản 

lý ATVSLĐ, chính sách bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp trong doanh nghiệp 

- Chiều: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại 

hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 

2019 - 2024. 

- Phòng 

LĐVL 

 

- Văn phòng 

- Lãnh đạo Sở 

 

 

- Lãnh đạo Sở 



6-7 Nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật   

8 
Chiều: Họp BCH Đảng bộ Sở phiên tháng 

8/2022 

Văn phòng, 

Đảng ủy 
BTV Đảng ủy 

9 

- Sáng: Gặp mặt cán bộ, chuyên gia được cử 

đi làm nghĩa vụ Quốc tế tại nước bạn Lào và 

CamPuChia. 

- Chiều: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XIX. 

- Phòng 

NCC 

 

- Văn phòng 

- Đ/c Hoa - PGĐ Sở 

 

 

- Đ/c Lạc - TUV, 

BTĐU, GĐ Sở 

10 

- Sáng: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII. 

- Văn phòng - Đ/c Lạc - TUV, 

BTĐU, GĐ 

11 

Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 

Nghị định số 78/2022/NĐ-CP của Chính phủ 

về tín dụng đối với người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác. 

- Phòng 

BTXH 

- Đ/c Dũng - PGĐ Sở 

12 

Hội nghị học tập, quán triệt Chương trình 

hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 5 khóa XIII và một số quy định, 

chỉ thị, kết luận của Trung ương, Nghị quyết 

số 11-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết 

số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 

XIX (Cả ngày). 

- Văn phòng 
Đ/c Lạc - TUV, 

BTĐU, GĐ 

13-14 Nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật   

15 Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 
Thanh tra, 

VP 

Đ/c Lạc - TUV, 

BTĐU, GĐ 

16 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết 

định số 7501/QĐ-SLĐTBXH 

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

17 
Sáng: Tập huấn bồi dưỡng công tác xây dựng 

Đảng cho cấp ủy các đảng ủy trực thuộc. 
Đảng ủy 

Đ/c Công - PBT Đảng 

ủy 

18 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết 

định số 7501/QĐ-SLĐTBXH 

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

19 

- Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công; ngày truyền thống của Công an nhân 

dân và ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc". 

  

20 Nghỉ Thứ bảy   



21 

(Chủ nhật) Đại hội Chi bộ Trung tâm Điều 

dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội 

nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội điểm) 

Đảng ủy 
BTV Đảng ủy, Lãnh 

đạo Sở 

22 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết 

định số 7501/QĐ-SLĐTBXH 

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

23 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

24 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

25 Đi kiểm tra cơ sở. Phòng CM Lãnh đạo Sở 

26 

- Chiều: Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp 

nghề Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2025 

- Tối: Lễ phát động ủng hộ “Quỹ hỗ trợ học 

sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh khó khăn 

vào học Đại học”. 

- Đảng ủy 

 

- Văn phòng 

- Lãnh đạo Sở 

 

- Lãnh đạo Sở 

27-28 

(Thứ bảy, Chủ nhật) Các hoạt động kỷ 

niệm 77 năm ngày truyền thống ngày Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

  

29 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

30 

Chiều: Đại hội Chi bộ Trung tâm Chữa bệnh - 

Giáo dục - Lao động xã hội nhiệm kỳ 2022-

2025 

Đảng ủy Lãnh đạo Sở 

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. 
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