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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 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 11/2022; 

- 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. 

- Triển khai các hoạt động cháo mừng kỷ niệm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, 

Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

 2. Dự kiến Chương trình công tác  

Ngày 

 
Nội dung công việc 

Đơn vị 

chuẩn bị 
Người chủ trì 

1 

 

Sáng: - Lễ chào cờ; Hội nghị giao ban công 

tác tháng 11 

- Tham dự HN tập huấn kiến thức, kỹ năng 

về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên 

cơ sở giới 

Chiều: - Họp nghe dự thảo NQ ban hành 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

NSNN thuộc lĩnh vực đối ngoại 

- Tham dự Hội nghị lần thứ 4 BCH Hội 

LHPN nhiệm kỳ 2021 - 2026 

- Họp triển khai các nội dung phối hợp thực 

hiện chương  trình phóng sự truyền thông 

lĩnh vực NCC với Đoàn công tác Bộ Lao 

động TBXH 

Văn 

phòng 

Phòng 

GDNN-

BĐG 

Văn 

phòng 

 

 

 

Phòng 

NCC 

 

 

Đ/c Lạc -TUV,BTĐU,GĐ 

 

 

Đ/c Dũng - PGĐ 

 

 

Đ/c Công - PGĐ 

 

Đ/c Lựu - Phòng GDNN 

 

 

Đ/c Hoa - PGĐ 

2 

 Sáng: - Tham gia phối hợp thực hiện 

chương  trình phóng sự truyền thông lĩnh 

vực NCC với Đoàn công tác Bộ Lao động 

TBXH (từ ngày 01/11/2022 đến ngày 

04/11/2022) 

- Tham gia buổi Công bố quyết định thanh 

tra của Đoàn thanh tra Sở LĐTBXH về 

thanh tra thực hiện các chính sách giảm 

nghèo tại UBND huyện Cẩm Xuyên 

- Thanh tra việc thực hiện CS, PL về trẻ em 

và phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn 

huyện Hương Khê, Thạch Hà (từ ngày 

02/11/2022 đến ngày 15/11/2022) 

VP 

 

 

 

Thanh tra 

Sở 

 

Thanh tra 

Sở 

Đại diện Văn phòng Sở 

 

 

 

 

Đ/c Công - PGĐ 

 

 

Thanh tra Sở 



3 

Sáng: - Làm việc với Công ty TNHH Gang 

thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh 

- Thanh tra việc thực hiện chính sách giảm 

nghèo tại UBND huyện Cẩm Xuyên (từ 

ngày 03/11/2022 đến ngày 13/12/2022) 

Chiều: - Họp thống nhất các nội dung về dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023 

- Tham dự Lễ khai mạc vòng chung kết giải 

bóng đá nam CB, CC, VC khối các đơn vị 

trực thuộc và cơ quan Sở GDĐT năm2022 

(Cả ngày): Phối hợp với Hội Bảo trợ NKT 

và Trẻ mồ côi tỉnh tổ chức HN triển khai và 

tập huấn nội dung “Tăng cường sự tham gia 

của phụ nữ khuyết tật, các tổ chức xã hội và 

công dân trong việc giám sát thực hiện Luật 

BĐG, Luật NKT và các chính sách liên 

quan đối với NKT trên địa bàn tỉnh” 

Văn 

phòng 

Thanh tra 

Sở 

 

Phòng 

KHTC 

 

Văn 

phòng 

 

 

 

 

Phòng 

BTXH 

 

 

Đ/c Lạc -TUV,BTĐU,GĐ 

 

 
Thanh tra Sở 

 

 

Đ/c Lạc -TUV,BTĐU,GĐ 
 

 

Đ/c Công - PGĐ 

 
 

 

 

 

Đ/c Dũng - PGĐ 

 

 

4 

(Cả ngày): Phối hợp với Hội Bảo trợ NKT 

và Trẻ mồ côi tỉnh tổ chức HN triển khai và 

tập huấn nội dung “Tăng cường sự tham gia 

của phụ nữ khuyết tật, các tổ chức xã hội và 

công dân trong việc giám sát thực hiện Luật 

BĐG, Luật NKT và các chính sách liên 

quan đối với NKT trên địa bàn tỉnh” 

 

 
Phòng 

BTXH 

 

 

 

Đ/c Dũng - PGĐ 

5 

(Thứ Bảy) Sáng: - Thảo luận dự toán ngân 

sách năm 2023 tại Sở Tài chính 

- Dự Chương trình gặp mặt, tọa đàm với 

Đoàn công tác Tỉnh ủy tại huyện Nghi Xuân 

Chiều: Dự Chương trình tặng quà cho các 

gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

 Phòng 

KHTC 

 

Văn 

phòng 

 

Văn 

phòng 

Đ/c Lạc -TUV,BTĐU,GĐ 

 

Đ/c Hoa - PGĐ 

 

Đ/c Hoa - PGĐ  

 

6 

(Chủ nhật) Sáng: - Dự HN của BCĐ Quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19 với các 

địa phương (phiên họp thứ 18) 

Chiều: Dự Chương trình nghệ thuật báo cáo 

tốt nghiệp tại Trung tâm bồi dưỡng thực 

hành Nghệ thuật và Du lịch 

Văn 

phòng 

 

Phòng 

GDNN-

BĐG 

 
Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

 

 

Đ/c Dũng - PGĐ 

 

7 Sáng: Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh 
Văn 

phòng 
Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

8 
Sáng: Làm việc về các nội dung trình Kỳ 

họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII 
 Đ/c Dũng - PGĐ 

9 

Sáng: Tham dự HN tập huấn triển khai 

Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 (từ ngày 9/11 

đến ngày 11/11) 

 Phòng 

BTXH 

 

Đ/c Dũng - PGĐ 



10 Đi kiểm tra cơ sở 

Phòng 

chuyên 

môn 

 Lãnh đạo Sở 

11 

Sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh 

đạo Sở 

Chiều: Tham dự Kỳ họp chuyên đề Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (kỳ họp 

chuyên đề) 

Văn 

phòng 

Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

 

Lãnh đạo Sở 

12 

(Thứ Bảy) Chiều: Tham dự Ngày hội Đại 

đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 

2022 tại huyện Nghi Xuân 

 Văn 

phòng 

 

Đ/c Hoa - PGĐ 

13 (Chủ nhật)    

14 - 

15 
Đi kiểm tra cơ sở 

Phòng 

CM 
Lãnh đạo Sở 

16 Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 Thanh tra Đ/c Lạc-TUV,BTĐU,GĐ 

17  

Chiều: Tham dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20-11 và vinh danh Nhà 

giáo ưu tú 

Văn 

phòng Lãnh đạo Sở 

18 Đi kiểm tra cơ sở 
Phòng 

CM 
Lãnh đạo Sở 

19-20  (Thứ Bảy, Chủ nhật) 
  

21 
Chiều: Tiếp xúc cử tri của ĐBQH và ĐB 

HĐND tại huyện Nghi Xuân 

Văn 

phòng 
Đ/c Hoa - PGĐ 

22 
Sáng: Dự Lễ khai mạc Đại hội Hội Người 

mù tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027 

 Văn 

phòng 
Lãnh đạo Sở 

23 
(Cả ngày): Tiếp xúc cử tri của ĐBQH và 

ĐB HĐND tại huyện Vũ Quang 

Văn 

phòng 
Đ/c Lạc - TUV,BTĐU,GĐ 

24 

Sáng: HN trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán 

triệt các quy định của Trung ương: Quy định 

số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ 

và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Thông báo kết luận 20-TB/TW về chủ 

trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc 

diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau 

khi bị kỷ luật; Nghị quyết số 22-NQ/TW về 

phòng thủ dân sự 

 Văn 

phòng 
Lãnh đạo Sở 

25 Đi kiểm tra cơ sở 
Phòng 

CM 
Lãnh đạo Sở 

26-27 (Thứ Bảy, Chủ nhật)   



28 Đi kiểm tra cơ sở 
Phòng 

CM 
Lãnh đạo Sở 

29 

Sáng: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện: 

Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ 

tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và đất 

lâm nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/TU của 

BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đối với 

một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường 

Văn 

phòng 
Lãnh đạo Sở 

30 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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