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CHƯƠNG TRÌNH  
Công tác tháng 12 năm 2022 

Trong tháng có: - Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12). 

   - Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày 

hội Quốc phòng toàn dân (22/12). 

 

Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

1 Năm S: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

2 Sáu 

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

C: Dự kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí 

lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng hương một số khu di 

tích tại xã Quỳnh Đôi và thăm một số mô hình kinh tế trên địa bàn 

(UBND huyện, xã Quỳnh Đôi phối hợp chuẩn bị) 

3 Bảy  

S: Hội thảo quốc tế về Danh nhân Văn hóa thế giới Hồ Xuân Hương 

Tối: Lễ vinh danh, kỷ niệm 250 năm năm sinh và 200 năm năm 

mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương. 

4 CN Nghỉ cuối tuần 

5-6 Hai-Tư 
Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 

XIII) (BTGHU phối hợp VPHU và các đơn vị liên quan chuẩn bị) 

7 Tư 
C: Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 

năm 2023 (Đảng bộ Quân sự huyện chuẩn bị) 

7-9 Tư-Sáu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11. 

10-12 Bảy, Hai 

Lãnh đạo huyện dự Lễ ra mắt Hội Đồng hương Quỳnh Lưu các 

tỉnh phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VPHU phối hợp UBND 

huyện chuẩn bị) 

12 Hai 

- Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ (Ban Tiếp dân huyện 

chuẩn bị) 

- Các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 

hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ 

13 Ba Chỉ đạo cơ sở 

14 Tư 

S: Giao ban Thường trực Huyện ủy (VPHU chuẩn bị) 

C: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy  (Kỳ 1) 

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

quyết giữa 2 kỳ hội nghị Ban Thường vụ (Văn phòng Huyện ủy 



Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

chuẩn bị).  

2. Nghe và cho ý kiến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của huyện năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (VP 

Huyện uỷ chuẩn bị).  

3. Nghe và cho ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban 

Thường vụ Huyện ủy năm 2022 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).  

4. Nghe tình hình kết quả công tác đảng viên năm 2022 (Ban Tổ 

chức HU chuẩn bị). 

5. Nghe và cho ý kiến tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 

nhiệm vụ năm 2023 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện 

(Ban Dân vận Huyện ủy; MTTQ và các đoàn thể huyện chuẩn bị). 

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

15 Năm S: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy. 

15-16 Năm-Sáu 
Hội đồng nhân dân huyện khóa XX tổ chức kỳ cuối năm 2022 

(Thường trực HĐND huyện chuẩn bị) 

17,18 Bảy, CN Nghỉ cuối tuần 

19 Hai 
Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy (BTC phối hợp VPHU chuẩn bị)Chỉ đạo cơ sở 

20 Ba 
Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ (Ban Tiếp dân huyện 

chuẩn bị) 

21 Tư Chỉ đạo cơ sở 

22 Năm Chỉ đạo cơ sở 

23 Sáu 

S: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Kỳ 1) 

1. Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải 

quyết giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành (Văn phòng Huyện ủy 

chuẩn bị).  

2. Nghe và cho ý kiến Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 

năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Văn phòng Huyện 

uỷ chuẩn bị). 

3. Nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án của BCH Đảng bộ huyện về 

chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (UBND 

huyện chuẩn bị). 

4. Nghe và cho ý kiến báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám 

sát của cấp ủy, UBKT Huyện ủy năm 2022 (UBKT Huyện ủy 

chuẩn bị). 

5. Báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy năm 

2022 (Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị). 

6. Dự kiến xếp loại các đồng chí Huyện ủy viên năm 2022; 

nhận loại, nhận điểm Đảng bộ huyện năm 2022 (Ban Tổ chức 



Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

Huyện ủy chuẩn bị). 

7. Thông qua phân xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2022 (Ban 

Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị). 

24,25 Bảy, CN Nghỉ cuối tuần 

26 Hai 
C: Giao ban nội chính; Giao ban Thường trực Huyện ủy (VPHU 

chuẩn bị) 

27 Ba Chỉ đạo cơ sở 

28 Tư 

S: Họp Ban Chấp hành (Kỳ 02) 

1. Nghe và cho ý kiến kết quả năm 03 năm thực hiện Đề án của 

BCH Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình trọng tâm (1,2,3,4) 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVIII (UBND huyện 

và BCĐ các chương trình chuẩn bị). 

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

BCH Đảng bộ huyện về tăng cường công tác phòng, chống tội 

phạm và các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy giai đoạn 2021 – 

2025 (UBND huyện chuẩn bị). 

4. Nghe và cho ý kiến năm thứ 02 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). 

29 Năm 
C: Thường trực làm việc với lãnh đạo các ban, UBKT, VPHU, 

TTCT huyện (VPHU chuẩn bị) 

30 Sáu S: Họp UBND 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. 

 

 


