
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

HUYỆN UỶ QUỲNH LƯU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

* Quỳnh Lưu, ngày     tháng 10 năm 2022 

Số       - CTr/HU  
 

CHƯƠNG TRÌNH  
Công tác tháng 11 năm 2022 

Trong tháng có: - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) 

   - 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). 

Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

1 Ba Chỉ đạo cơ sở 

2 Tư 

S: Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ (VPHU chuẩn bị) 

- Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 

08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

3 Năm 

Sinh hoạt Đảng thường kì 

C: Thường trực Huyện ủy gặp mặt đảng viên người Công giáo xã 

Quỳnh Thanh (VPHU phối hợp BTC Huyện ủy chuẩn bị) 

4 Sáu 

S: Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ 

cán bộ làm công tác tuyên giáo và giảng viên giảng dạy LLCT 

trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại 

tỉnh Nghệ An. 

C: Thường trực Huyện ủy làm việc với UBND huyện và các đơn 

vị, địa phương liên quan bàn công tác tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong BT GPMB Khu Dân cư Chất lượng cao Quỳnh Nghĩa 

(UBND huyện chuẩn bị) 

5 Bảy Nghỉ cuối tuần 

6 CN 
S: Tổ chức lễ công bố xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn Nông thôn mới 

kiểu mẫu (UBND huyện và xã Quỳnh Đôi chuẩn bị) 

7 Hai 

S: Tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa 

XX (Thường trực HĐND huyện chuẩn bị). 

S: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch UVBCH Đảng bộ 

tỉnh năm 2022. 

C: Thường trực Huyện ủy làm việc với UBND huyện và các đơn 

vị, địa phương liên quan trong việc thực hiện Kết luận của Thường 

trực Huyện ủy làm việc với Nhà máy Xi măng Tân Thắng (UBND 
huyện chuẩn bị) 

8 Ba 

- Hội LHPN tỉnh giám sát việc thực hiện Luật người khuyết tật tại 

huyện (UBND huyện chuẩn bị) 

C: Họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND huyện để thống 

nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2022) 

HĐND huyện khóa XX (Thường trực HĐND huyện chuẩn bị). 



Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

9-12 Tư-Bảy 
Từ 09-12/11/2022: Lãnh đạo huyện thăm, làm việc với huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi 

10 Năm S: Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ (Ban Tiếp dân chuẩn bị). 

13 CN 

S: Lễ đón nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ Đại tôn dòng họ 

Nguyễn Hữu, xã An Hòa (UBND huyện, xã An Hòa và BQLDT 
chuẩn bị)  

C: Lãnh đạo tỉnh, huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 

Thôn 5 xã Quỳnh Lương (Thường trực MTTQ huyện, xã chuẩn bị). 

14 Hai 

S: UBND huyện họp phiên thứ 01 tháng 11/2022. 

C: Thường trực Huyện ủy và các ban ngành dự Ngày hội Đại đoàn 

kết toàn dân tộc tại Thôn 1 (Q.Diễn); Thôn 12 (Q.Châu); Thôn 

Thuận Yên (Q.Ngọc) (Thường trực MTTQ huyện, xã chuẩn bị). 

15 Ba C: Giao ban Thường trực Huyện ủy (VPHU chuẩn bị) 

16 Tư S: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy 

17 Năm 

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Kỳ 1): 

1. Nghe và cho ý kiến tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH năm 

2022, nhiệm vụ năm 2023 (UBND huyện chuẩn bị).  

2. Nghe và cho ý kiến tình hình thu, chi ngân sách năm 2022; dự 

toán năm 2023 (UBND huyện chuẩn bị). 

3. Nghe và cho ý kiến tình hình thực hiện đầu tư cơ bản năm 

2022; kế hoạch năm 2023 (UBND huyện chuẩn bị). 

4. Nghe và cho ý kiến tài chính đảng năm 2022, dự toán 2023 

(VP Huyện uỷ chuẩn bị).  

5. Nghe và cho ý kiến tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư 

khiếu tố và công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 (UBND 

huyện chuẩn bị). 

6. Nghe và cho ý kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2022, HĐND huyện khóa XX (Thường trực HĐND 
huyện chuẩn bị). 

7. Công tác tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị). 

18 Sáu 
S: Tọa đàm Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11/1982 - 20/11/2022 (UBND huyện chuẩn bị). 

19 Bảy 

S: Thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân nhân ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11) (UBND huyện chuẩn bị). 

C: Lễ tuyên dương giáo viên và học sinh tiêu biểu năm học 2021-

2022 (UBND huyện chuẩn bị). 

Tối: Vinh danh Danh nhân Văn hóa thế giới Hồ Xuân Hương 

20 CN Nghỉ cuối tuần 

21 Hai S: Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ (Ban Tiếp dân chuẩn bị). 

22 Ba 
S: Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về BVTQ trong 

tình hình mới (Đảng ủy Quân sự huyện chuẩn bị). 



Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

23 Tư 

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt một số văn bản về 

KTGS và thi hành kỉ luật Đảng; tập huấn nghiệm vụ KTGS (UBKT 

Huyện ủy phối hợp VPHU và các đơn vị liên quan chuẩn bị)  

24 Năm 

S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Kỳ 2): 

1. Báo cáo những công việc Thường trực Huyện ủy đã giải quyết 

giữa 2 kỳ hội nghị Ban Thường vụ (VPHU chuẩn bị).  

2. Nghe và cho ý kiến kết quả sau 02 năm thực hiện Đề án của 

BCH Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình trọng tâm Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVIII: Chương trình 3 

(UBND huyện và Ban Chỉ đạo các chương trình 3 chuẩn bị). 

3. Nghe và cho ý kiến 02 năm thực hiện Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác dân số 

trong tình hình mới (UBND huyện chuẩn bị). 

4. Nghe và cho ý kiến 02 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU 

ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao năng 

lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giai đoạn 2021-2025 (BTC 

Huyện ủy chuẩn bị).  

6. Nghe, cho ý kiến báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 

năm 2021; Thông qua chương trình kiểm tra, giám sát của Ban 

Thường vụ Huyện uỷ; chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT 

Huyện uỷ năm 2022 (UBKT Huyện uỷ chuẩn bị). 

S: Thường trực HĐND huyện khảo sát một số nội dung về tình 

hình, kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa 

năm 2022. 

25 Sáu 
C: Giao ban Nội chính (VPHU chuẩn bị) 

     Giao ban Thường trực Huyện ủy (VPHU chuẩn bị) 

26-27 Bảy-CN Nghỉ cuối tuần 

28 Hai C: Giao ban cụm Dân vận tại Quỳnh Lưu (BDV Huyện ủy chuẩn bị) 

29 Ba 
C: Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo các ban, UBKT, 

VPHU và TTCT huyện (VPHU chuẩn bị) 

30 Tư 
S: UBND huyện họp phiên thứ 02 tháng 11/2022. 

S: Hội nghị báo cáo viên cấp huyện. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Tỉnh uỷ (b/c),  
- Đ/c Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Th.trực Tỉnh ủy (b/c), 
- Đ/c Hoàng Phú Hiền, TUV, Giám đốc Sở GTVT (b/c), 
- Đ/c Kha Văn Tám, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (b/c), 
- Các đ/c các ban Tỉnh uỷ theo dõi Quỳnh Lưu (b/c), 
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ huyện, 
- Các Ban HU, các Phòng, CQCM UBND huyện, 
- Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện, 
- Đảng uỷ, Chi ủy cơ sở, 
- Chánh, Phó VPHU và VP HĐND&UBND huyện, 
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

 

 


