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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 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 7/2022; 

- 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; 

- Tổ chức tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày 

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

- 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 

Sáng: - Lễ chào cờ; sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 

7/2022 

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; BCH 

Đảng bộ mở rộng 

Chiều: - Hội nghị kiểm điểm Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về thực hiện 

chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 

VP 

 

 

VP 

 

VP 

 

LĐVL 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

 

Đ/C Dũng - PGĐ 

2+3 Thứ Bảy, Chủ Nhật   

4 

Sáng: Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa 

phương (cả ngày) 

- Làm việc với UBND huyện Nghi Xuân về thực 

hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 

động 

VP 

 

 

LĐVL 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

 

 

Đ/c Dũng - PGĐ 

5 

Sáng: - Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định 228-

QĐ/TW của Ban Bí thư và góp ý dự thảo Quy định 

mới của Trung ương 

- Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương 

(phiên họp thứ 15) 

- Khảo sát một số dự án trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 8, 

khóa XVIII 

- Làm việc với UBND huyện Hương Sơn về thực 

VP 

 

 

 

LĐVL 

 

 

GDNN-

BĐG 

 

LĐVL 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

 

 

 

Lãnh đạo Sở 

 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

 

 

Đ/c Dũng - PGĐ 



2 

 

hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 

động 

6 
Đi kiểm tra cơ sở  Phòng 

CM 

Lãnh đạo Sở 

7 

Chiều: Ban Văn hóa Xã hội làm việc với Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội về các nội dung chuẩn 

bị cho Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh  

Phòng 

CM 

Lãnh đạo Sở 

8 

Sáng: Đoàn đại biểu Đảng uỷ Khối dâng hương tại 

Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ 

Đường 9, tỉnh Quảng Trị 

NCC 

 

Lãnh đạo Sở 

 

 

9+10 Thứ Bảy, Chủ Nhật   

11 

Sáng: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá 

tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cho ý 

kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền 

VP Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

12 

Lãnh đạo tỉnh đi thăm hỏi và tặng quà các đơn vị 

trong và ngoài tỉnh; một số gia đình người có công 

tiêu biểu (từ 12/7/2022 đến 26/7/2022) 

Sáng: Tập huấn lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ 

sơ công việc 

- Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW của 

Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và quốc 

phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

Trung Bộ; sơ kết Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 

18/5/2018 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

- Tập huấn "Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 

các Kế hoạch và Chương trình trợ giúp cho NKT 

giai đoạn 2021-2030" (cả ngày) 

 

VP,NCC 

 

VP 

 

VP 

 

 

 

 

 

BTXH 

 

Lãnh đạo Sở 

 

Lãnh đạo Sở 

 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

 

 

 

 

 

Đ/c Dũng - PGĐ 

13 

Tập huấn "Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các 

Kế hoạch và Chương trình trợ giúp cho NKT giai 

đoạn 2021-2030" (cả ngày) 

BTXH Đ/c Dũng - PGĐ 

14 
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII 

(Từ ngày 14/7 - 15/7/2022) 

Phòng 

CM 

Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

15 

Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 

dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 

VP Lãnh đạo Sở 

16+17 Thứ Bảy, Chủ Nhật   

18 Sáng: Tiếp công dân định kỳ Thanh tra Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

19 Ban Văn hóa Xã hội giám sát chuyên đề công tác 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2020 - 2022 (Từ ngày 19 - 29/7/2022) 

Phòng 

CM 

Lãnh đạo Sở 



3 

 

20 

Sáng: Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu 

và các tổ chức, cá nhân  làm tốt công tác đền ơn, đáp 

nghĩa 

VP,NCC Đ/c Lạc-TUV, BTĐU,GĐ 

21 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm 

sai trái trong tình hình mới (Cả ngày) 

- Tối: Chương trình “Cõi thiêng Đồng Lộc” Kỷ 

niệm 54 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc 

VP 

 

 

NCC 

Lãnh đạo Sở 

 

 

Lãnh đạo Sở 

22 
Đi kiểm tra cơ sở Phòng 

CM 

Lãnh đạo Sở 

23 

Thứ Bảy 

 Lãnh đạo tỉnh đi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ 

quốc gia Trường Sơn 

 

VP,NCC 

 

Lãnh đạo Sở 

24 

Chủ Nhật 

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại một số nghĩa trang và 

khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh 

 

VP,NCC 

 

Lãnh đạo Sở 

25 
Đi kiểm tra cơ sở Phòng 

CM 

Lãnh đạo Sở 

26 

Sáng: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương về phát 

triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH 

HĐH và Chỉ thị số 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội 

Tối: Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ Núi 

Nài, thành phố Hà Tĩnh 

VP 

 

 

 

 

 

NCC 

Lãnh đạo Sở 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở 

27 
Hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 

sỹ 27/7/1947 - 27/7/2022 

VP,NCC Lãnh đạo Sở 

28 

Sáng: Dự sơ kết 6 tháng đầu năm các Ban chỉ đạo 

Công tác tôn giáo tỉnh, thực hiện quy chế dân chủ cơ 

sở tỉnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

VP Lãnh đạo Sở 

29 
Đi kiểm tra cơ sở  Phòng 

CM 

Lãnh đạo Sở 

30+31 Thứ Bảy, Chủ Nhật   

 

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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