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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2022
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước: Kỷ niệm 112 năm Ngày
Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022), 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022)...
- Chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực
hiện các Nghị quyết: Số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh
Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; số 05-NQ/TU, ngày
22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
số 08-NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới,
phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những
năm tiếp theo; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hoá công sở, văn
hóa doanh nghiệp.
- Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp
hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên
quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; học tập
chuyên đề 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Quy định số 22-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TW của Trung ương về công tác
kiểm tra, giám sát; bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ
Khối, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo xây dựng Quy
chế công tác cán bộ của cấp ủy cơ sở, triển khai công tác quy hoạch cán bộ.
- Chỉ đạo đại hội đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh cấp cơ sở; hoạt động
“Tháng Thanh niên” năm 2022.
- Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Quý I; tăng
cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ các xã đỡ đầu nông
thôn mới, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Tổ chức sơ kết hoạt
động Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022.
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II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Thứ

Ba

Ngày

Nội dung công việc

01

Sáng: Chào cờ; giao ban trưởng, phó các ban, đoàn
thể trực thuộc Đảng ủy Khối.
Chiều: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối bàn về
công tác cán bộ.

Cơ quan,
chuẩn bị
Văn phòng
Ban Tổ chức

Chiều: Tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên BTG Tỉnh ủy
Trung ương tháng 3 năm 2022.

Lãnh đạo
chủ trì,
tham dự
Thường trực;
CBCC CQ
Thường trực
Đ/c Vân,
đ/c Hoan

Tư

02

Năm

03

Đi kiểm tra cơ sở

Sáu

04

Sáng: Tham dự Chương trình họp báo tuyên truyền
các hoạt động hướng về Đại hội đại biểu phụ nữ
toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội LHPN
tỉnh

Đ/c Vân

Bảy

05

Sáng: Tham dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại cán bộ
nữ lãnh đạo, quản lý nhân kỷ niệm 112 năm Ngày
Quốc tế Phụ nữ.

Hội LHPN
tỉnh

Đ/c Lệ Hà,
đ/c Hương
đ/c Sâm

CN

06

Nghỉ

Hai

07

Sáng: Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.

Văn phòng

Thường trực

08

Hoạt động kỷ niệm 112 năm
Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03
Sáng: Tham dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy BTG Tỉnh ủy
tháng 3 năm 2022.

Ba

Theo TP mời

Tư

09

Chiều: Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển
khai một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ.

BTC Tỉnh ủy
+ VP Tỉnh ủy

Theo TP mời

Năm

10

Sáng: Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối các CQ và
DN tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Đoàn Khối

Thường trực

Sáu

11

Đi kiểm tra cơ sở

Bảy

12

Sáng: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
(khoá XIX).

Ban Tuyên
giáo, Văn
phòng

Thường trực

CN

13

Nghỉ

Hai

14

Sáng: Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.

Văn phòng

Thường trực

15

Sáng: Tham dự Hội nghị chuyên đề “Công tác
phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn Văn phòng,
vị kinh tế tư nhân” tại thành phố Nha Trang, tỉnh các ban Đảng
Khánh Hoà (từ ngày 15-16/3/2022).

Ba

Thường trực
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Thứ

Ngày

Tư

16

Năm

17

Sáu

18

Bảy

19

CN

20

Hai

21

Ba

22

Tư

23

Năm

24

Sáu

25

Bảy

26

Nội dung công việc

Cơ quan,
chuẩn bị

Lãnh đạo
chủ trì,
tham dự

Đi kiểm tra cơ sở
Sáng: Tham dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự
Đ/c Bí thư
và cho ý kiến về dự thảo các nghị quyết: Về lãnh đảng UBND
đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng
tỉnh
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền
các cấp; về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh
hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ
logistics.
Chiều: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua Ban TĐ-KT Theo TP mời
- khen thưởng tỉnh năm 2021.
tỉnh
Sáng: - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm Đoàn Khối
ngày thành lập Đoàn Khối các cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh.
- Kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 3/2022.
Tổ kiểm tra
Thường trực
Chiều: Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Đoàn Khối
Thường trực
huyện Nghi Xuân.
Chiều: Tổ chức trao tặng tiểu khu vui chơi tại xã
Đoàn Khối
Thường trực
Hương Đô, huyện Hương Khê.
Nghỉ
Sáng: - Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
Văn phòng
Thường trực
- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện quy
BTV
Thường trực
trình quy hoạch cấp ủy và các chức danh cấp ủy
Đảng bộ Khối.
Sáng: Tham dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đ/c Bí thư
Sáng: Tham dự Hội nghị quán triệt học tập và làm BTG Tỉnh ủy Theo TP mời
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
chủ đề năm 2022 của tỉnh.
Chiều: Tham dự Hội nghị đối thoại lãnh đạo tỉnh
BTV
Theo TP mời
với đoàn viên, thanh niên nhân kỷ niệm 91 năm
Tỉnh đoàn
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Sáng: Làm việc với Ban Chỉ đạo Nông thôn mới Văn phòng
Thường trực
xã Hà Linh, huyện Hương Khê về công tác hỗ trợ,
đỡ đầu xây dựng nông thôn mới.
Công đoàn CQ
Chiều: Tọa đàm chuyên đề “Văn hóa công sở”.
Chi ủy CQ
Hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Sáng: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Đoàn Khối Thường trực
Khối xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị
Đại hội Đoàn Khối lần thứ VIII.
Hội CCB
Thường trực
Chiều: Đại hội Hội Cựu chiến binh Liên Cơ quan.
Sáng: Hội nghị trực tuyến quán triệt học tập và làm BTG Đảng
Thường trực
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
ủy Khối
chủ đề năm 2022 của tỉnh.
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Thứ

Ngày

Nội dung công việc

CN

27

Nghỉ
Sáng: - Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối.
- Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình
quy hoạch cấp ủy và các chức danh cấp ủy Đảng
bộ Khối.
- Hội nghị giao ban báo chí Quý I năm 2022.
Chiều: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sơ
kết hoạt động Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II
năm 2022; thực hiện quy trình quy hoạch cấp ủy
và các chức danh cấp ủy Đảng bộ Khối.

Hai

Ba

28

29

Tư

30

Năm

31

Chiều: - Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh cho ý kiến về: Sửa đổi, bổ sung Quy chế
làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 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.
- Tổ chức Hội nghị triển khai Quy định số 22QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TW của Trung
ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của
Đảng; triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám quý II
năm 2022.
- Khai mạc Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành
cho đảng viên mới khóa I năm 2022 (tùy tình hình
dịch bệnh).
Chiều: Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy Khối tháng
3 năm 2022.
Đi kiểm tra cơ sở

Cơ quan,
chuẩn bị

Lãnh đạo
chủ trì,
tham dự

Văn phòng
BTC ĐUK

Thường trực
Thường trực,
cấp ủy cơ sở;

BTG Tỉnh ủy
Văn phòng

Theo TP mời
Thường trực;
UVBCH,
lãnh đạo các
ban, đoàn thể
Đ/c Bí thư

BTC Tỉnh ủy
+ VP Tỉnh ủy
+ Ban Cán sự
đảng UBND
tỉnh
UBKT ĐUK

Thường trực,
UBKT cơ sở

BTC lớp học

Thường trực

BTG Đảng
ủy Khối

Thường trực
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