
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

HUYỆN ỦY ANH SƠN 

* 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Số            -L/HU  Anh Sơn, ngày        tháng 3 năm 2022 
   

LỊCH CÔNG TÁC 
tháng 4 năm 2022 

----- 

 

1. Trọng tâm công tác 

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Đề án, kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Trong tháng có 

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 

- Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). 

 

Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

01 Sáu Chỉ đạo cơ sở. 

02 Bảy Nghỉ cuối tuần 

03 CN 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt tại chi bộ 

Hùng Thành, Đảng bộ xã Thành Sơn (Văn phòng Huyện ủy, 

Ban Tổ chức Huyện ủy, Đảng ủy xã Thành Sơn phối hợp 

chuẩn bị). 

04 Hai 

- Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ 

tịch HĐND huyện tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh đối tượng 2 (khóa 85) năm 2022 (tại 

Trường Quân sự Quân khu 4 từ ngày 04 đến ngày 21/4/2022). 

- Lịch Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ (Đ/c Phó Bí thư Thường 

trực Huyện ủy chủ trì, Văn phòng Huyện ủy trực). 

- Sinh hoạt Đảng. 

- Tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức 

xây dựng Đảng Quý I/2022. 

- Hội nghị Đảng uỷ Quân sự huyện ra nghị quyết lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022 (BCH Quân sự huyện 

chuẩn bị). 

05 Ba Họp Thường trực Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

06 Tư Chỉ đạo cơ sở. 

07 Năm Chỉ đạo cơ sở. 

08 Sáu 
Hội nghị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2019-2024 (Ban Thường trực UBMTTQ huyện chuẩn bị).    

09 Bảy Nghỉ cuối tuần  

10 CN Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. 

11 Hai Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. 

12 Ba 
- Họp Thường trực Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

- Tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện (Ban Tiếp dân huyện). 

13 Tư Hội nghị xây dựng đề án tổ chức sản xuất vụ Hè thu - mùa 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

2022 (UBND huyện chuẩn bị). 

14 Năm 
Họp Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cấp xã 

năm 2022 (BCH Quân sự huyện chuẩn bị). 

15 Sáu 

- HĐND huyện giám sát công tác bảo trợ trên địa bàn huyện 

(Ban KT - XH HĐND huyện chuẩn bị). 

- Tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 (UBMTTQ huyện 

phối hợp chuẩn bị). 

16 Bảy Nghỉ cuối tuần  

17 CN Nghỉ cuối tuần 

18 Hai 
- Họp Thường trực Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

- Tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cơ sở. 

19 Ba 

- Tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra và làm việc 

với Đảng ủy xã Hoa Sơn (Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy xã 

Hoa Sơn phối hợp chuẩn bị). 

20 Tư 

- Tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện (Ban Tiếp dân huyện). 

- Tập huấn công tác Văn phòng cấp ủy (Văn phòng Huyện 

ủy, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp chuẩn bị). 

21 Năm 

- Buổi sáng: Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến đợt thi 

đua chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-206; 

Phát động phong trào và xây dựng công trình hướng tới kỷ 

niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn, 60 năm tách lập huyện. 

Tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh đẹp online "Phụ nữ Anh 

Sơn - Tự hào áo dài Việt" (Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

chuẩn bị). 

- Buổi chiều: Hội nghị giao ban công tác Nội chính tháng 

4/2022 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

22 Sáu 

- Buổi sáng: Họp thường kỳ UBND huyện tháng 4/2022. 

- Buổi chiều: Các hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ 

sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-

2025; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 

2025-2030 diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, phê duyệt. 

23 Bảy Nghỉ cuối tuần 

24 CN Nghỉ cuối tuần 

25 Hai 

- Họp Thường trực Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

- Họp Thường trực HĐND huyện (Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, các ban HĐND huyện chuẩn bị). 

26 Ba 

- HĐND huyện giám sát công tác ANTT, ATXH, PCCC trên 

địa bàn huyện (Ban Pháp chế HĐND huyện chuẩn bị). 

- Hội nghị Báo cáo viên cấp huyện tháng 4/2022 (Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy chuẩn bị). 

27 Tư 
Họp Ban Thường vụ Huyện ủy về các nội dung:  

1. Cho ý kiến Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

trực Huyện ủy tháng 4; thảo luận tình hình tháng 4, nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 5/2022 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

2. Thảo luận dự thảo Kế hoạch phát triển nguyên liệu rừng 

trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ rừng 

bền vững giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Anh Sơn 

(UBND huyện chuẩn bị). 

3. Thảo luận dự thảo Kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển 

chăn nuôi gắn với tiêu thụ, chế biến sản phẩm  tỉnh Nghệ An, 

giai đoạn 2021- 2030” trên địa bàn huyện Anh Sơn (UBND 

huyện chuẩn bị). 

4. Thảo luận dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch 

mạng lưới trường lớp học trên địa bàn huyện Anh Sơn đối với 

năm học 2022 - 2023 (UBND huyện chuẩn bị). 

5. Thảo luận Dự thảo báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện Kết 

luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy chuẩn bị). 

6. Bàn Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng cốt cán 

tôn giáo giai đoạn 2022 - 2025 (theo Quyết định 649-QĐ/TU, 

ngày 27/10/2021 Quyết định ban hành đề án xây dựng cốt cán 

trong tôn giáo giai đoạn 2022 - 2025) (BDVHU chuẩn bị). 

7. Duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện 

Anh Sơn  nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Hội CCB huyện chuẩn bị). 

8. Bàn và quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm 

quyền (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị). 

28 Năm 
Hội nghị triển khai đề án sản xuất Hè thu - mùa năm 2022 

(UBND huyện chuẩn bị). 

29 Sáu 
Ban Dân vận Huyện ủy giao ban với MTTQ và các tổ chức 

chính trị - xã hội định kỳ tháng 4/2022 (BDVHU chuẩn bị). 

30 Bảy Nghỉ lễ Ngày giải phóng miền Nam (30/4). 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c), 

- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy, TUV phụ trách huyện (b/c), 

- Lãnh đạo, cán bộ các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng 

Tỉnh ủy theo dõi huyện (b/c), 

- Các đồng chí HUV, 

- Các Ban Đảng, UBKT và Văn phòng Huyện ủy, 

- UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, 

- Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

- Các phó Văn phòng Huyện ủy, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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